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Dodatek č. 1 k  

Prohlášení o spolupráci mezi  

Statutárním městem Havířov a ČEZ ESCO, a.s. 

 

Strany prohlášení: 

ČEZ ESCO, a.s.  

se sídlem:  Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4  

IČO:    03592880 

DIČ:   CZ03592880 

zastoupen:  Mgr. Kamil Čermák, předseda představenstva 

   Ing. Lukáš Roubíček, Dr., místopředseda představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20240, 

(dále jen „ČEZ ESCO“) na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Havířov  

se sídlem:   Svornosti 2, 73601, Havířov-Město 

IČO:   00297488 

DIČ:   CZ00297488 

zastoupen:   Ing. Josef Bělica, MBA, primátor     

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „Havířov“) na straně druhé 

společně též jako „strany prohlášení“ nebo samostatně jako „strana prohlášení“ 

uzavírají spolu níže uvedený dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k Prohlášení o spolupráci (dále 

jen „prohlášení“), jehož předmětem je upřesnění dohody o spolupráci v dále vymezených 

oblastech. 
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I.  Preambule 

1.1 ČEZ ESCO a Havířov uzavřeli dne 15. 4. 2019 prohlášení o spolupráci v oblasti 

energetických služeb, rozvoje moderní energetické infrastruktury města Havířov a 

aktivitách vedoucích ke zlepšování životního prostředí, rozvoji inteligentní 

infrastruktury města Havířov a zvyšováním kvality života občanů, a to s ohledem na 

zajištění udržitelného rozvoje a v širším kontextu daném strategií EU a Státní 

energetickou koncepcí ČR. 

1.2 Zároveň se strany prohlášení zavázaly, že budou prosazovat společné zájmy vedoucích 

k rozvoji moderní energetické infrastruktury jako předpokladu pro rozvoj města a budou 

společně mimo jiné: 

a) rozvíjet otevřený přístup k obnově, stabilizaci a rozvoji energetické infrastruktury, 

b) spolupracovat při vytváření prostředí pro zajištění udržitelné, bezpečné a 

konkurenceschopné výroby elektřiny a tepla z portfolia zdrojů ČEZ ESCO na území 

města. 

1.3 Pročež strany prohlášení vyjádřily také společnou vůli na podpoře projektu Smart City 

Havířov, jehož záměrem je mimo jiné rovněž realizace praktických opatření směřujících 

k energetickým úsporám mimo jiné v oblasti optimalizace soustav centrálního 

zásobování teplem.  

1.4 Za účelem nalezení praktických řešení výše uvedených cílů uzavírají strany prohlášení 

tento dodatek. 

II. Předmět dodatku 

2.1 Havířov a ČEZ ESCO tímto s ohledem na cíle popsané v bodu 1.2 a 1.3 tohoto dodatku 

sjednávají následující: 

a) Strany prohlášení budou jednat o založení společnosti (též „joint-venture“, dále jen 

jako „společnost“), která bude mít za úkol naplňovat a realizovat cíle uvedené 

v prohlášení a preambuli tohoto dodatku, a to zejména v oblasti stabilizace a rozvoje 

energetické infrastruktury a optimalizace soustav zásobování teplem.  

b) O konkrétní podobě společnosti včetně rozsahu jejích činností, podílů stran 

prohlášení a jejich závazků, se strany prohlášení zavazují intenzivně jednat s cílem 

dosažení shody nejpozději do konce června 2021. 

c) Po dosažení shody ohledně podoby společnosti si strany prohlášení určí konkrétní 

kroky a harmonogram tak, aby bylo zřejmé, do kdy má dojít k jejímu vzniku, a to 

s primárním cílem vzniku společnosti nejpozději do konce roku 2021. 

2.2 Obě strany prohlášení, v případě, že naleznou vzájemnou shodu na podobě společnosti, 

se zavazují učinit veškeré kroky k založení společnosti. Na straně ČEZ ESCO toto 

zejména znamená vyvinutí veškerého potřebného úsilí a učinění všech kroků pro získání 

korporátních souhlasů potřebných kontrolních a statutárních orgánů v rámci Skupiny 

ČEZ. Na straně Havířova toto pak znamená zejména schválení v zastupitelstvu a radě 
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města. Obě strany prohlášení pak učiní též všechny nutné kroky a rozhodnutí pro 

založení společnosti i splnění záležitostí s tím souvisejících.  

2.3 Strany prohlášení berou na vědomí, že založení společnosti nezáleží jen na vůli ČEZ 

ESCO. Navzdory veškeré snaze ČEZ ESCO, již se tato strana prohlášení zavazuje 

vynaložit, může dojít k tomu, že ke vzniku společnosti nemusí dojít vzhledem 

k rozhodnutí třetích subjektů, které ČEZ ESCO není a nebude s to ovlivnit.  

2.4 Splnění svých závazků může ČEZ ESCO i město Havířov (bude-li na tom shoda stran 

prohlášení) splnit i prostřednictvím některé ze svých dceřiných společností. 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento dodatek k prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

stranami prohlášení. 

3.2 Strany prohlášení berou na vědomí, že na tento dodatek k prohlášení ani na prohlášení 

samotné nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

3.3 Ostatní ustanovení prohlášení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

Toto prohlášení se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž nabývá platnosti a účinnosti 

dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze 

stran prohlášení. 

 

Za ČEZ ESCO, a.s. 

 

V Havířově, dne ………… 

 

 

 

 

………………………………….. 

Mgr. Kamil Čermák 

předseda představenstva 

Za Statutární město Havířov  

 

V Havířově, dne ………… 

 

 

 

 

………………………………….. 

Ing. Josef Bělica, MBA 

primátor 

 

 

 

 

………………………………….. 

Ing. Lukáš Roubíček, Dr. 

místopředseda představenstva 
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