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NÁZEV: 
 

Dohoda se společností Enviros s.r.o. o zpracování Akčního plánu pro udržitelnou 
energetiku a ochranu klimatu (SECAP) 

 

ANOTACE: 
Dohoda se společností Enviros s.r.o. o bezplatném zpracování Akčního plánu pro udržitelnou 
energetiku a ochranu klimatu (SECAP) pro Žďár nad Sázavou. Poradenská společnost Enviros 
s.r.o. tím plní závazek plynoucí z její účasti v evropském projektu CEESEU. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Dohodu se společností Enviros s.r.o. o zpracování Akčního 
plánu pro udržitelnou energetiku a ochranu klimatu a pověřuje pana starostu jejím podepsáním. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

- 

Předkládá:  

- 



 

Název materiálu: Dohoda se společností Enviros s.r.o. o zpracování Akčního plánu pro 
udržitelnou energetiku a ochranu klimatu (SECAP).  

 
Přílohy:  
1. Dohoda se společností Enviros s.r.o. (10 stran) 

Popis 

Akční plán pro udržitelnou energetiku a ochranu klimatu (angl. SECAP) je dobrovolný a 
nezávazný dokument, ve kterém evropská města plánují své kroky ke snížení emisí skleníkových 
plynů a opatření na prevenci důsledků změn klimatu (zejména horko, sucho, záplavy).  

Město Žďár n. S. je povinno zpracovat SECAP, protože v roce 2019 vstoupilo do Paktu 
starostů a primátorů. Zpracovaný SECAP posouží při podávání žádostí o financování 
energetických a environmentálních projektů u Evropské investiční banky.  

Na vytvoření SECAPu si města najímají externí zhotovitele. Mezi osvědčené zhotovitele 
patří i společnost Enviros s.r.o., která vytvářela SECAP mj. pro Prahu, Brno, Ostravu, Litoměřice, 
Chrudim. 

Společnost Enviros s.r.o. požádala město Žďár o podepsání Letter of Support pro žádost o 
evropský projekt, kterou Enviros s.r.o. připravoval spolu s několika dalšími městy EU. Součástí 
žádosti byl i závazek, že v případě úspěchu zpracuje Enviros s.r.o. pro 2 města v ČR zdarma 
SECAP. Projektová žádost byla úspěšná a Enviros s.r.o. nabízí nyní Žďáru bezplatné zpracování 
SECAP na oplátku za vstřícnost s Letter of Support. 

Nezávisle na projektové žádosti Enviros s.r.o. získal Žďár od Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP) finanční dotaci na zpracování SECAP. Při využití nabídky Enviros s.r.o. může 
Žďár finanční prostředky určené na spoluúčast využít k jiným účelům.  

Předkládaná Dohoda obsahuje ustanovení o náhradě vzniklých škod městu Žďár, pokud by 
SECAP nebyl zpracován včas nebo v kvalitě požadované SFŽP. 
 
Geneze případu 

· Vstup Žďáru n. S. do Paktu starostů a primátorů v červnu 2019 po předchozím schválení v RM 

a ZM. 

· Podepsání Letter of Support pro projektovou žádost společnosti Enviros s.r.o. v srpnu 2019. 

· Získání dotace na zpracování SECAP od SFŽP prosinci 2019. 

· Nabídka od Enviros s.r.o. na bezplatné zpracování SECAP v lednu 2020. 

 

Vazba na rozpočet: bez vlivu na rozpočet města 

 
 
Návrh řešení 
Schválit Dohodu se společností Enviros s.r.o. v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 

· Rada města po projednání schvaluje Dohodu se společností Enviros s.r.o. v předloženém 

znění. 

· Rada města po projednání neschvaluje Dohodu se společností Enviros s.r.o. v předloženém 

znění. 

 
Stanoviska  
 
- 



Dohoda 
 

 
Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem:      Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

právní forma: obec, územní samosprávný celek 

IČO:     

DIČ:     

zastoupené:  starosta  

(dále jen „Město“) na straně jedné a 

 

ENVIROS, s.r.o. 

se sídlem:   Dykova 53/10, 101 00 Praha 10. 

právní forma: společnost s ručením omezeným  

IČ:   

DIČ:                                   
  

zastoupen:                     jednatel 

zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C  vložka 31001 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) uzavírají v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, tuto Dohodu (dále jen 
„Dohoda“): 

1. ÚČEL DOHODY 

1.1. Účelem Dohody je stanovit podmínky zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a 
klima ve Žďáru nad Sázavou (SECAP) dle metodiky Paktu starostů a primátorů (CoM) a 
provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému a řádnému dokončení Akčního 
plánu pro udržitelnou energetiku a klima ve Žďáru nad Sázavou. 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1. Zhotovitel se na základě této Dohody zavazuje zpracovat „Akční plán pro udržitelnou 
energetiku a klima ve Žďáru nad Sázavou“(SECAP) (dále označováno i jen jako „Dílo“) a 
Město se zavazuje spolupracovat na projektu CEESEU, kterého nositelem je v ČR Zhotovitel. 
Spolupráce na projektu CEESEU zejména spočívá v účasti na aktivitách projektu (semináře, 
školení apod.) 

2.2. Rozsah, specifikace a podmínky zpracování Díla jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 1: Technická 
specifikace pro zpracování SECAP a v Příloze č. 2 Výzva č. 2/2019 k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, které jsou nedílnou součástí 
této Dohody. 



2.3. Dílo resp. jeho dílčí etapy budou Městu předány jak v papírové podobě, tak i elektronicky ve 
formátu .rtf a ve formátu .pdf. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s touto Dohodou, se zadávacími podmínkami, 
předanými podklady, požadovanými výstupy, právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že Dílo musí být provedeno podle podmínek Paktu 
starostů a primátorů a Výzvy č. 2/2019. 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k jeho bezchybné realizaci a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla potřebné. 

3. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění je město Žďár nad Sázavou. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti vedoucí k realizaci Díla dle této Dohody bezprostředně po 
nabytí účinnosti Dohody, dle harmonogramu projektu CEESEU. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé etapy Díla provést v termínech dle následujícího harmonogramu, 
nedohodne-li se Město se zhotovitelem písemně jinak. Podle harmonogramu se zhotovitel 
zavazuje dokončit: 

1. etapu - Zpracování základní inventury emisí CO2 (BEI) do 30. 7. 2020 

2. etapu - Kompletní zpracování SECAP a související dokumentace v návrhové verzi do 30.11.2020 

3. etapu - Vypořádání připomínek do SECAP po projednání s veřejností do 15. 2. 2021 

4. etapu - Zapracování připomínek Rady města (vč. schválení Radou města) do 31. 3. 2021 

5. etapu - Vypořádání připomínek CoM do 31. 11. 2021 

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.4. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu 
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Díla. 

Oprávněnou osobou Města je: @zdarns.cz 

Oprávněnou osobou Zhotovitele je: @enviros.cz 

5. CENA DÍLA 

5.1. Realizaci Díla provede Zhotovitel zdarma. Protislužbou Města bude účast v projektu CEESEU.  

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto Dohodou a 

pokyny Města. 

6.2. Pokud při plnění Dohody vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při 
uzavření Dohody neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění Dohody za 
sjednaných podmínek (např. aktualizace metodiky Paktu starostů a primátorů (CoM), požadavků 
poskytovatele dotace apod.) zavazuje se zhotovitel uzavřít s Městem dodatek Dohody, který bude 
uvedené skutečnosti reflektovat. 



6.3. Město má právo kontrolovat způsob plnění Díla dle této Dohody, a to způsobem uvedeným ve 
čl. 7.  

6.4. Dílo bude Zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy Města a projektu CEESEU a bude se řídit 
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s případnými rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží 
jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy Města vycházející z plnění této Dohody. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje informovat oprávněnou osobu Města o stavu rozpracovanosti Díla a o 
průběhu činností sjednaných v Dohodě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny 
okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků Města a 
na předmět plnění Dohody. Informace budou předávány písemně (e-mailem). 

6.6. Město se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro splnění Díla, zejména mu 
včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a poskytovat mu všechny 
potřebné informace nutné pro řádné plnění Dohody. 

7. POSTUP PLNĚNÍ, ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel bude s oprávněnou osobou Města pravidelně 1x týdně konzultovat postup provádění 
Díla a zavazuje se brát v potaz všechny průběžné připomínky Města, se kterými se musí mít 
následně prokazatelně vypořádat. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů v předem domluvených termínech, v počtu 1x 
v průběhu každého měsíce plnění díla. Zástupce zhotovitele představí, vysvětlí a obhájí postup na 
jednotlivých částech díla.  Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich potřeba 
vyvstane v průběhu provádění díla.  

7.3. Průběh jednání na kontrolním dnu je následovný: 

- jednání bude probíhat v místě plnění Díla 

- moderování bude v kompetenci zhotovitele, 

- na jednání budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny 
připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny průběžné a konečné verze jednotlivých 
částí předmětu plnění, 

- prezentace může být podpořena video-vizuálním projevem a doplněna komentářem 
zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny odpovědné osoby za 
zpracování prezentované části za účelem kompetentní reakce na dotazy a připomínky, 

- zápis z jednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán Městu následující pracovní den po 
jednání k odsouhlasení, 

- na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor 

7.4. Zápis z jednání na kontrolním dnu bude obsahovat zejména: 

- identifikační údaje Města a zhotovitele, 

- identifikace Díla, 

- jmenovitý seznam účastníků jednání (vč. prezenční listiny), 

- popis průběhu jednání, 

- připomínky k plnění Díla vznesených v průběhu jednání, 

- způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházejícím kontrolním dnu vzneseny, 

- seznam stanovených úkolů pro oprávněné osoby, případně návrh způsobu a postupu řešení a 
datum jejich splnění. 

7.5. K předání a převzetí Díla, či jeho dílčích etap, dojde na základě přejímacího řízení mezi 



zhotovitelem a Městem, podepsáním zápisu s následujícím minimálním obsahem: 

a) údaje o zhotoviteli a Městu, tj. obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, IČ, jména 
osob oprávněných jednat jejich jménem, 

b) identifikace části Díla, které je předáváno, 
c) soupis vad, a nedodělků, jsou-li známé 
d) prohlášení Města, zda konkrétní část Díla přejímá či nikoliv. 

 

7.6. Vlastnické právo přechází na Město převzetím jednotlivých částí Díla. Odpovědnost za ně a jejich 
ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze 
zhotovitele na Město jejich předáním a převzetím, tj. po oboustranném podpisu zápisu dle čl. 10. 
5. a následném faktickém převzetí dílčí části Díla Městem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele. 
 

7.7. Nedohodnou-li se strany jinak, pořizuje zápis o provedení Díla zhotovitel. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí 
poslední části Díla Městem dle předávacího protokolu. 

8.2. Bude-li mít Dílo vady, Město bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu 

s občanským zákoníkem. 

8.3. Oznámení vady Díla (nebo jeho části) je Město povinno učinit písemně s popisem vady. 

8.4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za 
předpokladu, že Dílo bude převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, Město 
může uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za vady. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady bezodkladně. 

8.6. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od dne uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Městu. 

9. SMLUVNÍ POKUTA A SANKCE 

9.1  Smluvní strany se výslovně dohodly, že bude-li zhotovitel v prodlení s termínem plnění Díla, 
uhradí Městu náklady spojené s případným krácením dotace kvůli nedodržení termínu včasného 
schválení SECAP ze strany CoM. 

9.2  Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
Města. Povinná strana se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení 
písemného vyúčtování smluvní pokuty. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Města požadovat splnění povinnosti, která je 
sankcionována, a není tím dotčeno právo Města na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  



10. LICENCE K DÍLU 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci Díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích 
stran. Pokud zhotovitel při plnění Dohody použije výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči Městu, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným nositelem a oprávněným vykonavatelem autorského práva 
k Dílu vyhotovenému na základě této Dohody (dále také jen „předmět licence“) k jejich využití a je 
oprávněn s těmito právy samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.  

10.3. Zhotovitel tímto poskytuje Městu oprávnění k výkonu práva autorského: předmět licence užít 
všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu v jeho původní i zpracované či jinak změněné 
podobě. Licenční Dohoda se uzavírá bezúplatně, na dobu neurčitou. 

10.4. Pro případ odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že na základě udělené licence je 
Město oprávněno užít předmět licence samostatně a bez omezení, zejména: 

a) užít předmět licence jako akční plán udržitelné energetiky a adaptace města na klimatické 
změny (SECAP), 

b) užít předmět licence pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace města na veřejnosti, 
mítincích, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na nosiči nebo 
maketě; 

c) k pořízení rozmnoženin a napodobenin předmětu licence nebo jeho částí: dočasných i 
trvalých, přímých i nepřímých a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě (tiskové, 
fotografické, obrazové, stavbou architektonického díla, ve formě trojrozměrné 
rozmnoženiny i ve formě elektronické zahrnující vyjádření digitální i analogové) za 
podmínky, že nebude takovéto užití v rozporu se smyslem a účelem licenční Dohody a 
v rozporu s dobrými mravy.  
 

10.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že Město je oprávněno i bez souhlasu zhotovitele 
poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. Podlicenci je Město oprávněno 
poskytnout zcela.  
 

10.6. Město je oprávněno licenci postoupit třetí osobě i bez předchozího písemného souhlasu 
zhotovitele.  

10.7. Zhotovitel poskytuje Městu licenci jako licenci výhradní. 
 

10.8. Práva a povinnosti zhotovitele po udělení licence: 
- strpět zásah do práva užít předmět licence v rozsahu vyplývajícím z licenční Dohody Městem, 
- poskytnutí veškerých podkladů a informací potřebných k výkonu licence Městu, 
- poskytnout Městu bez zbytečného odkladu součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li 

k ohrožení nebo porušení licence ve vlastnictví Města.  
 

10.9. Právní bezvadnost: zhotovitel výslovně prohlašuje, že: 
- odpovídá Městu za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční Dohodou, tj. za to, že 

užitím předmětu licence podle této licenční Dohody nemůže dojít k neoprávněnému zásahu 
do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky 
třetích osob byly vypořádány a Městu v souvislosti s užitím předmětu licence nemohou 
vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám, 

- odpovídá Městu za škodu v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. 



11. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 
11.1. Veškeré informace týkající se Díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu předsmluvních 

jednání a v době po uzavření Dohody do styku vč. výchozích podkladů a materiálů Města, které 
zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace smějí být předány pouze Městu 
za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této Dohody a slouží pouze účelům k 
plnění předmětu Dohody. 

11.2. Tímto ujednáním není dotčena první úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dalších 
právních předpisů. 

12. UKONČENÍ DOHODY 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Město má právo písemně odstoupit od Dohody v případě 
podstatného porušení Dohody zhotovitelem, když za podstatné porušení Dohody se považují i 
situace, kdy: 

· zhotovitel soustavně nerealizuje Dílo podle Dohody nebo soustavně zanedbává plnění svých 
povinností sjednaných v této Dohodě, 

· zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se 
Dohodou. 

Odstoupením od Dohody zanikají práva a povinnosti stran.  

11.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má právo písemně odstoupit od Dohody v případě 
podstatného porušení Dohody Městem, když za podstatné porušení Dohody se považují i situace, 
kdy: 

· Město odstoupí od spolupráce v rámci projektu CEESEU,  

· Město soustavně nespolupracuje v rámci projektu CEESEU. 

 

11.3. Odstoupením od Dohody nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody, k úhradě 
smluvních pokut a úroků z prodlení za závazky, které byly porušeny před odstoupením a dále ty 
závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Dohody (např. poskytnutá licence 
k již převzatým částem Díla apod.). 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Dohody. 
 

12.2. Na základě dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu Města přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají z této Dohody. 

 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že Město je povinným subjektem ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru 
smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto Dohodu Město, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této Dohody.  

 

12.4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

12.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této Dohodě neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 



Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 
nového občanského zákoníku. 

 

12.6. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených 
touto Dohodou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.  

 

12.7. Pokud oddělitelné ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení této Dohody. V takovém případě se Smluvní strany 
zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů dodatek k této Dohodě nahrazující oddělitelné ustanovení 
této Dohody, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky. 

 

12.9. Odpověď strany této Dohody, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Dohody. 

 

12.10. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Město i zhotovitel 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

12.11. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dohoda byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

   
  Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne, 

usnesením č. j………… 
 
 
 

 

 Za Město: 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne                            
 

 

 Za Zhotovitele: 

 

V ____________ dne  

 

 

 

 

............................................. 
 
        starosta                 

.............................................. 

titul, jméno, příjmení 
funkce 

 

 

Příloha č. 1: Technická specifikace pro zpracování SECAP – viz dále 

Příloha č. 2: Výzva č. 2/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu 
Životní prostředí – přiloženo samostatně 



Příloha č. 1 

Technická specifikace pro zpracování SECAP 
 

 

AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU A KLIMA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU  

Dílo bude vyhotoveno v souladu s požadavky uvedenými ve Výzvě č. 2/2019 k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzva č. 2/2019 je přílohou této 
technické specifikace. Konkrétně jsou požadavky na Dílo uvedeny ve Výzvě v kap. 10 odst. c): 

Zpracovaný SECAP bude sledovat následující obsahovou strukturu: 

A. Manažerské shrnutí SECAP; 
B. Strategie: 
v Vize, 

v Mitigační a adaptační závazky: 

§ V oblasti mitigace musí SECAP jasně indikovat cíl snížení emisí do roku 2030 (a případně i 
dále), stanovit výchozí rok pro BEI a způsob snížení emisí (absolutní snížení nebo snížení 
per capita), 

§ V oblasti adaptace musí SECAP jasně indikovat cíl snížení zranitelnosti vůči změně klimatu 
prostřednictvím definovaných adaptačních opatření v souladu s identifikovanou zranitelností 
a riziky. 

§ Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury, 
§ Vyčleněné personální kapacity, 
§ Zapojení stakeholderů a občanů, 
§ Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje, 
§ Proces implementace a monitoringu, 
§ Hodnocení adaptačních možností, 
§ Strategie pro případ extrémních klimatických událostí. 

 
C. Výchozí emisní bilance (BEI): 

§ Výchozí rok bilance, 
§ Počet obyvatel ve výchozím roce bilance, 
§ Emisní faktor (standardní nebo LCA), 
§ Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent), 
§ Odpovědný útvar (hlavní kontakt), 
§ Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.  

 

V rámci zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a adaptaci města Žďár nad Sázavou na 
klimatické změny (SECAP) do roku 2030 budou realizovány následující úkoly: 

část A. Základní inventura emisí CO2 (BEI): 

1. Analýza současného stavu spotřeby a produkce energie ve městě Žďár nad Sázavou bude 
provedena na území města Žďár nad Sázavou. 

2. Analýza bude aplikovaná na sektory, které mají na produkci CO2 významný vliv – viz následující 
tabulka. 

3. Základní inventura bude zahrnovat sektory, které může město svou činností přiměřeně ovlivnit. 

4. Stanovení výchozího roku emisní inventury a zpracování výchozí bilance emisí CO2 (BEI – 
Baseline emisssions inventory) bude odvislé od roku dostupných a spolehlivých dat.  



5. Zpracování vývoje produkce emisí od výchozího roku emisní inventury k co nejaktuálnějšímu roku 
včetně analýzy produkce CO2 a analýzy hlavních důvodů změn. 

6. Budou analyzovány emise z veškeré spotřeby paliv a energie ve sledovaném území vč. energie 
importované a vztahující se k analyzovaným sektorům, na něž se SECAP vztahuje. Přepočet 
spotřeby paliv a energie metodikou IPCC. 

Sektor Zařazení do bilance 

Konečná spotřeba energie v budovách, zařízeních, vybavení 

Budovy, vybavení a zařízení v majetku města ANO 

Terciární sektor (mimo majetek města) - budovy, vybavení a zařízení   ANO 

Domy pro bydlení v majetku města ANO 

Bytové domy a rodinné domy ostatní ANO 

Veřejné osvětlení ANO 

Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě 

Městská silniční doprava – vozidla města (služební vozidla, doprava 
odpadu, městská policie a sanitky, apod.) 

ANO 

Městská silniční doprava: veřejná městská doprava ANO 

Městská silniční doprava: osobní a podniková doprava ANO 

Výroba energie 

Spotřeba paliv na výrobu elektrické energie (zdroje mimo ETS a průmysl) ANO 

Spotřeba paliv na výrobu tepla/chladu (zdroje mimo ETS a průmysl) ANO 

 

Ostatní sektory a oblasti (průmysl, silniční doprava, která neprobíhá na komunikacích v majetku města, 
kolejová a letecká doprava, ostatní zdroje emisí nevztahující se ke spotřebě paliv a energie) nebudou 
v rámci zpracování BEI požadovány. 

Kromě výše uvedených sektorů může zpracovatel do SECAP zařadit i další sektory podle svého uvážení 
a s ohledem na specifika města Žďár nad Sázavou. 

Stanovení výchozího roku emisní inventury 

Zpracovatel stanoví základní rok, od kterého bude schopen zajistit relevantní data pro vyhodnocení 
minimální úspory emisí CO2 u navržených opatření k roku 2030. 

část B. Kompletní zpracování SECAP a související dokumentace: 

Návrhová část opatření ke snížení emisí CO2 a nastavení monitorovacího plánu, včetně strategie a aktivit, 

které budou respektovat iniciativu a postupy při souběžně zpracovávané Strategii rozvoje města a tvorbě 
dalších strategických dokumentů města ev. Kraje Vysočina. Vítána jsou zejména taková opatření, která 



dále rozvíjí aktivity ve městě již dříve zahájené. 

Návrh zmírňujících opatření po celou dobu trvání plánu (dlouhodobá strategie, cíle a závazky do roku 
2030, krátkodobé a střednědobé činnosti). Opatření musí být navržena s ohledem na požadovanou 
úsporu 40% CO2 do roku 2030. 

Identifikace a zapojení hlavních aktérů při tvorbě SECAP. (jedná se o hlavní zájmové skupiny z interního 
prostředí: Odbory Města, Rada města a externího prostředí: provozovatele významných zdrojů, veřejnost, 
významní stakeholdeři, spolky, zájmové iniciativy apod.) 

Součástí dokumentu bude návrh komunikační strategie za účelem jejich oslovení a participace na tvorbě 
SECAP. 

Společné workshopy (2x), pracovníků MěÚ, organizací Města, apod. za účelem představení SECAP 
a jeho souvislostí, (z toho min. 1x společný workshop s veřejností za účelem čerpání a zapracování 
připomínek veřejnosti). (Zpracovatel poskytne experty a školitele na realizaci). 

 

část C. Vypořádání připomínek Covenant of Mayors: 

Zpracovatel zajistí včasné a úplné vypořádání případných připomínek formulovaných Covenant of Mayors 

Office tak, aby vzniklý SECAP mohl být schválen Covenant of Mayors Office do 30. 11. 2021. 


