
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  

IC:    03592880 

DIČ:   CZ03592880 

zastoupen:              Mgr. Kamil Čermák předseda 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:   Bc. Josef Bělica, 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 uvedené Prohlášení o spolupráci (dále jen „prohlášení“), jehož 

předmětem je dohoda o spolupráci v dále vymezených oblastech. 

 

 

 

 

 

 



Čl. I 

Preambule 

 

1. ČEZ ESCO působí v Havířově jako poskytovatel komplexních energetických služeb.  

2. Havířov hájí společné zájmy a práva města a vytváří podmínky pro řešení problémů a 

zvyšování kvality života občanů ve městě. 

3. Rozvoj moderní energetické infrastruktury města je provázaný aktivitami vedoucími 

ke zlepšování životního prostředí, rozvojem inteligentní infrastruktury a zvyšováním 

kvality života občanů. Obě strany prohlášení si uvědomují, že zajištění energetických 

potřeb představuje téma, které vyžaduje společný přístup.  

4. Havířov a ČEZ ESCO se s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje a v širším 

kontextu daném strategií EU a Státní energetickou koncepcí ČR vzájemně shodují na:   

a. důležitosti zodpovědného přístupu k využívání energií, 

b. potřebě zachování příznivého životního prostředí dalším generacím, 

c. nezbytnosti aktivního jednání pro realizaci úspor v oblasti hospodaření 

s energiemi, 

d. významu spolupráce veřejného a soukromého sektoru uvědomujícího si svoji 

společenskou odpovědnost za účelem dosažení výše uvedených cílů. 

5. Havířov a ČEZ ESCO deklarují společný zájem na intenzivní spolupráci a komunikaci 

v této oblasti vedoucí ke společnému cíli.  

6. Strany prohlášení mají zájem být dobrými partnery a v rámci partnerských vztahů se 

vzájemně informovat o svých záměrech zajišťujících nebo ovlivňujících rozvoj města 

a péči o potřeby občanů, zejména v energetické oblasti. 

7. Strany prohlášení mají zájem na spolupráci v rámci dlouhodobého rozvoje a na 

udržování vzájemně dobrých vztahů mezi městem a ČEZ ESCO jako významným 

uskupením působícím na území města.  

8. Strany prohlášení tímto projevují oboustranný zájem o dlouhodobou strategickou 

spolupráci mezi ČEZ ESCO a Havířovem.  

9. Prohlášení o spolupráci mezi Havířovem a ČEZ ESCO je chápáno jako otevření 

prostoru pro vzájemnou diskuzi, konzultace a spolupráci při komplexním rozvoji 

města.  

 

Čl. II 

Oblasti spolupráce 

 

1. Havířov a ČEZ ESCO budou prosazovat společné zájmy vedoucích k rozvoji moderní 

energetické infrastruktury jako předpokladu pro rozvoj města. 

2. Havířov a ČEZ ESCO budou společně: 

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, 

c. spolupracovat v souladu s principy Corporate Social Responsibility. 

3. Havířov a ČEZ ESCO vyjadřují společnou vůli na podpoře projektu Smart City 

Havířov (dále jen „projekt“), jehož záměrem je realizace praktických opatření 

směřujících k energetickým úsporám v  oblastech: 

a. energetický management, 

b. realizace energetických služeb se zárukou (EPC), 

c. realizace energeticky úsporných opatření na budovách, 

d. optimalizace soustav centrálního zásobování teplem, 

e. rozvoj dobíjecí infrastruktury emobility. 

4. Pokud bude Havířov připravovat jakýkoliv záměr či koncepci týkající se předmětu 

spolupráce, bude Havířov informovat ČEZ ESCO o tomto záměru, poptá ČEZ ESCO 

o její odborný názor či možnou spolupráci při jeho dalším rozvoji. ČEZ ESCO se 

zavazuje v případě takovéhoto oslovení vyvinout maximální úsilí a spolupráci vedoucí 

ke spokojenosti Havířova. 

5. Havířov a ČEZ ESCO se proto dohodly na spolupráci spočívající v koordinaci 

společných aktivit a úsilí při realizaci opatření společně s dalšími subjekty ve městě, 

zejména formou zapojení konkrétních organizací do projektu. 

6. Havířov a ČEZ ESCO prohlašují, že s ohledem na společenský zájem je spolupráce 

časově neomezená, a proto si obě strany prohlášení budou poskytovat průběžnou 

podporu pro úspěšnou realizaci opatření z tohoto prohlášení. Havířov zejména 

v oblasti komunikace a snahou o zapojení obcí do projektu a ČEZ ESCO poskytnutím 

odborného know-how a zázemí pro realizaci projektu. 

7. Stanovení priorit společných zájmů Havířova a ČEZ ESCO a jejich vyhodnocení bude 

probíhat jednou měsíčně v rámci vzájemného jednání. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

 

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

dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Toto prohlášení může být rovněž ukončeno: 

- písemnou dohodou stran prohlášení; 

- písemnou výpovědí jedné ze stran prohlášení. 

Pro tento případ sjednávají strany prohlášení 3-měsíční výpovědní lhůtu ode dne 

doručení písemné výpovědi druhé straně prohlášení.  

3. Toto prohlášení je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po 

dvou obdrží každá ze stran prohlášení. 



4. Změny a doplnění tohoto prohlášení je možné činit jen ve formě písemných dodatků 

podepsaných oběma stranami prohlášení. 

 

 

 

V ……….., dne …………………        V ……….., dne …………………… 

 

 

Za ČEZ ESCO, a.s.     Za Statutární město Havířov  

 

 

---------------------------------------------   ----------------------------------------- 

Mgr. Kamil Čermák    [•] 

předseda představenstva    [•] 

 

 

---------------------------------------------   ----------------------------------------- 

………………………    [•] 

člen představenstva    [•] 

 

 

 

 


