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Dodatek č. 5
k Nájem ni smlouvě č. A/23/000115/95 zc dne 6.10. 1995, ve znění dodatku č. 1 zc dne 

5. 1.1998, dodatku č. 2 ze dne 30. 9.2008, dodatku c. 3 ze dne 23. 12. 2013 a dodatku c. 4
ze dne 30.9.2019 mezi:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2. 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. 
Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH

(dále jen „pronajímatel")

a

Veolia Energie ČR, a.s.,
se sídlem 28. října 3337/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Josefem Novákem, místopředsedou představenstva a Ing. Redou Rahmou, 
členem představenstva 
IČO: 45193410 
DIČ: C245193410
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318

(dále jen „nájemce")

se dohodly, žc se smlouva výše uvedená (dále jen Smlouva) mční a doplňuje takto:

I.
1) Smluvní strany se dohodly, žc odkaz v čl. II odst. 1 v závorce se nahrazuje:

(např. zákon 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

2) Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. {1) pism. b) Smlouvy se nahrazuje novým 
textem v tomto znění:

dodával odběratelům tepelnou energii za ceny vypočtené dle odběratelských smluv 
platné legislativy”

3) Smluvní strany se dohodly, žc text čl. VI. odst. (1) písm. f) Smlouvy se dále doplňuje 
novým textem v tomto zněni
„Dodavatel je povinen v připadč závady nebo poruchy technologického tepelného zařízeni 
na telefonické oznámeni Odběratele, nebo pokud Odběratel závadu nahlásí pomoci 
elektronického kontaktu MOJE VEOUA dostavit se do 90 minut k odstraněni závady nebo 
poručily a k odstranění závady či poruchy vyvinout maximální možné úsilí tak, aby 
technologická zařízeni mohla být uvedena do provozu v co nejkratši době. Dodavatel jc 
povinen zajistit pohotovost 24 hodin denně v pracovní dny. v sobotu i v neděli včetně 
svátků.
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Telefon na nepřetržitý dispečink: 800 800 860 

in fo eol i aenergi e c /e-kontakt:

Internetová adresa na MOJE VEOL1A: hltps: /portal.vecr.cz
4) Smluvní sírany se dohodly, >.e text 51. VIII. odst. (3) Smlouvy se nahrazuje novým textem 

v tomto znění:
„Dodávky tepelné energie uskutečňované nájemcem (dodavatelem tepelné energie) hradí 
přímo její odběratelé na základě platných odběratelských smluv.'*

II.
1) Smluvní strany se dohodly, že ČI. II odst. (2) se na konci doplňuje novým textem v tomto 

znění:
„Nájemce sc zavazuje v rámci provozu předmětu nájmu převzít povinnosti a závazky 
pronajimatele vzniklé po dni účinnosti tohoto dodatku vůči orgánům státní správy (SU1P, 
TIČR apod.) a provádět v rámci běžné údržby pravidelné a příslušnými legislativními 
předpisy stanovené revize a technické prohlídky provozovaného zařízeni. Seznam všech 
činnosti, které sc nájemce zavazuje na provozovaném zařízeni provádět, jc uveden v Příloze 
Č. 4 k léto smlouvě, jejíž znčni jc přílohou č. 3 tohoto dodatku.**

2) Smluvní strany se dohodly, že v čl III. odst. (I) se vzhledem k rozšířeni předmětu nájmu 
tímto dodatkem zvyšuje výše ročního nájemného o 46.000.- Kč (slovy: čtyřicetšest tisíc 
korun českých).

3) Smluvní strany se dohodly, že text čl. III. odst. (6) Smlouvy se nahrazuje novým textem 
v tomto znění:
Ncní-íi mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak, platí, že majetek vzniklý na 

předmětu nájmu v důsledku oprav a změn se stává součásti najatého majetku a je 
vlastnictvím pronajimatele. Majetek vzniklý v důsledku technického zhodnocení jc 
vlastnictvím pronajímatele.**

III.
1) Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV se doplňuje nový odst. (2) textem v tomto znění: 

„Nájemce odpovídá za škody na provozovaném zařízeni, kterc způsobil svoji činností nebo 
činností svých dodavatelů. Nájemce neodpovídá za škody způsobené pronajimatelem, třetí 
stranou nepovéřenou nájemcem nebo v důsledku události s charakterem t/\. vyšší moct 
(válka, povodeň, zemětřesení, teroristický čin, krádež, vandalismus atd.)“

IV.
1) Smluvní strany se dohodly, že do Smlouvy sc doplňuje příloha č. 2 - Obsahové náležitosti 

monitorovací zprávy, jejíž znění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2) Smluvní strany se dohodly, ze do Smlouvy se doplňuje příloha č. 3 - Požadované výkonové 

ukazatele, jejíž znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3) Smluvní strany se dohodly , že do Smlouvy se doplňuje příloha č. 4 - Přehled vykonávaných 

činnosti a služeb, jejíž znění jc přílohou č. 3 tohoto dodatku.
4) Smluvní strany se dohodly, že do Smlouvy se za čl. IV. vkládá nový čl. IV. - A v tomto 

znění:
IV. -A Dodržování výkonových ukazatelů
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(1) Nájemce se zavazuje předkládat pronajímateli vždy nejpozději do 31. 3. následujícího roku 
tzv. monitorovací zprávu, jejímž obsahem budou informace a údaje o plnění léto Smlouvy 
a stavu předmětu nájmu vědně provozních a ekonomických ukazatelů. Monitorovací 
zpráv> ve smyslu předchozí věty je nájemce povinen předkládat v minimálním rozsahu a 
ve struktuře dle přílohy 2 • Obsahové náležitosti monitorovací zprávy, jejíž znění je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku.

(2) Jako nedílná součást Smlouvy se sjednává seznam t/.v. ..požadovaných výkonových 
ukazatelů", který je uveden v příloze ě. 3 - Požadované výkonové ukazatele (dále jen 
..Výkonové ukazatele"), jejíž zněni je přílohou ě. 2 tohoto dodatku. Výkonové ukazatele 
mají za cíl implementaci a kontinuální sledování dodržovaní nezbytných standardů a 
požadované úrovně kvality plnění této Smlouvy, tj. řádné u/ívání. spravování 
a provozováni předmětu nájmu.

(3) Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen při plněni teto Smlouvy plnit Výkonové 
ukazatele, a to mimo jiné za ůéelcm udrženi řádného slávu předmětu nájmu i pro dobu po 
skončení účinnosti této Smlouvy.

(4) Výkonové ukazatele slouží také jako kritérium pro výpočet smluvní pokuty, na kterou 
vzniká pronajímateli nárok v případě, kdy nebudou Výkonové ukazatele ze strany nájemce 
řádně plněny.

(5) Výpočet výše smluvní pokuty za nedodržení Výkonových ukazatelů je založen na 
tzv. bodovém systému. Výše smluvní pokuty je konkrétně stanovena jako součin počtu 
pokutových bodů a hodnoty jednoho pokutového bodu. Způsob stanoveni pokutových 
bodů je uveden u jednotlivých Výkonových ukazatelů. Hodnota jednoho pokutového bodu 
je stanovena ve výši 500,- KČ.

(6) Nájemce má povinnost průběžně sledovat Výkonové ukazatele, jejich plnění vyhodnocovat 
a příslušné vyhodnocení učinit součásti monitorovací zprávy. V případě nepředloženi 
úplné monitorovací zprávy v podobě dle přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž znění je přílohou č. 1 
tohoto dodatku a to včetně vyhodnoceni Výkonových ukazatelů v termínu dle odst. O) 
vzniká pronajímateli nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000.- Kč a dále na 
smluvní pokutu \e výši 100,- Kč za každý den prodlení nájemce s plněním této povinnosti.

(7) Smluvní strany se dohodly, ze uplatnit smluvní pokutu je pronajimatel oprávněn, nikoliv 
však povinen. Předpokladem pro vznik povinnosti nájemce zaplatit smluvní pokutu za 
nedodržení Výkonových ukazatelů je písemná výzva k zaplaceni smluvní pokuty.

(8) Smluvní pokuty /a nesplnění Výkonových ukazatelů jsou splatné ve lhůtč 30 dnů ode dne, 
kdy pronajímatel písemně vyzval nájemce kjejímu zaplacení postupem podle tohoto 
článku.

(9) Smluvní strany se dohodly, že pronajimateli vůči nájemci nárok na smluvní pokutu 
v důsledku nesplnění Výkonových ukazatelů nevzniká, jestliže nájemce prokáže:

a) že mu ve splnění Výkonových ukazatelů dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc 
nebo jiná překážka ležící mimo sféru vlivu nájemce (např. nemožnost zajistit 
souhlasná stanoviska, rozhodnutí správních orgánů, změna legislativy, apod.); nebo

b) že k nesplněni Výkonových ukazatelů došlo v důsledku předchozího porušeni 
Smlouvy ěi legislativy pronajímatelem, jež způsobilo nemožnost splněni 
Výkonových ukazatelů nájemcem; nebo

c) že k nesplnění Výkonových ukazatelů došlo v příčinné souvislosti s vlastnostmi 
předmětu nájmu, kterc bránily nájemci ve splněni Výkonového ukazatele, a že 
nájemce na tyto vlastnosti předmětu nájmu pronajímatele upozornil v dostatečném 
předstihu a pronajímatel přesto neprovedl nebo nezajistil provedení nezbytné opravy 
či investice do předmětu nájmu a ponechal ji v dosavadním stavu, byl-li takovou 
opravu či investici dle Smlouvy' povinen provést nebo zajistit.
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které jsou dostupné na https:.7wvvw.vecr.cz (dále jenv Zásadách ochrany osobních údajů.
„Zásady ochrany osobních údajů**).
2) Pronajimatel se zava/uje informovat všechny své zástupce, kontaktní osoby a jme fyzické 
osoby, jejich/, osobni údaje předává Nájemci, o /pracováni jejich osobních údajů nájemcem a 
se/.námit tyto osoby se Zásadami ochrany osobních údajů.
3) Pronajímatel dále bere na vědomi. že osobni údaje mohou být v souladu se Zásadami ochrany 
osobních údajů zpřístupněny společnostem /.e skupiny VF.OL1A za účelem zajištěni technické 
a administrativní podpory pro plnění smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s 
Nájemcem pro zajištění plnění práv a povinnosti, jak je dále uvedeno v- Zasadach ochran) 
osobních údajů

X.
Závěrečná ujednáni
131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů1) V souladu s ust. § 43 odst. 1 z.č 

tímto pronajímatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila RHMP svým usneseni
č. 270! ze dne 2.12.2019.

2) Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý splatnosti originálu. Pronajímatel 
obdrží 4 stejnopis) a nájemce dva stejnopisy.

3) Smluvní stran) výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy a jejich dodatků, číselné označeni smlouvy a jejich 

dodatků a datum jejich podpisu.
Smluvní stran v prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku a uděluji svoleni 
k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

důkaz toho, že si jej řádně přečetly as jeho

4)

<) Smluvní strany podepisuji tento dodatek na
obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho. že vyjádřený souhlas je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek.

6) Tento dodatek nabvvá platnosti dnem jeho uzavřeni. Dnem uzavřeni tohoto dodatku je den 
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření 
tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější.

7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340-7015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisu. Uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv zajisti pronajímatel.
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Seznam příloh:

1. Text přílohy e. 2 Smlouvy: Obsahové nález i los ti monitorovací zprávy.
2. Text přílohy č. 3 Smlouvy: Požadované výkonové ukazatele
3. Text přílohy č. 4 Smlouvy: Přehled vykonávaných činnosti a služeb
4. 1'cxt přílohy č. 1 Smlouvy: Aktualizovaná specifikace majetku

1 2 -'2' 2019V Praze dne........

za nájemce:

VerJia Energ<e ÍF»
28. ri;na 3337/7, 702 CO Osi rava 

IČO; *51 93 *10. Oki C2'iS 193410 
Region Čechy 

Pi krtové 1737/Ja
3/,0 00 Praha*

a s

>X

Qveolia 7-5-
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Příloha c. 1
text Přílohy č. 2 Smlouvy - Obsahové náležitosti monitorovací zpráv)

Kapitoly:

t. Úvodní informace;
2. Služba dodávky tepla:
3. Tepelné zdroje;
4. Šité (teplovodní rozvody):
5 Objekty (tepelná zařízení);
6. Mčřidla;
7. Odběratelé:

Provozní činností:
9. Ekonomické Činnosti;
10. Vyhodnocení mimořádných stavů;
11. Údržba;
12. Opravy;
13. Technické zhodnocení, investice;
14. SI užby odběratel ů m;

14.1. Plánované přcruSení dodávky služeb
14.2. Stížnosti
14.3. Stanovisko k možnosti připojení

15. Nakládání s odpady;
16. Systém řízení j akosti;
17. Vyhodnoceni smluvních výkonových ukazatelů:
18. Stanoveni pokutových bodů a smluvních sankci

8.
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Příloha č. 2
text Přílohy č. 3 Smlouvy - Poradované výkonové ukazatele

OBSAH

1 V Ý KOŇOVÉ IJ KAZATE L E.............................................................................................
Kontrola o Vdriba významných zařízení klíčových tepelných zdrojů...............................
Oznamovací doba plánovaného omezení nebo přerušeni dodavky služeb.......................
Plánované přerušeni dodavky tepla a neplánované whavariini přerušení dodávky tepla 
Vyřizovaní itíznosli Odběratelů........................................................................................

2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PLÁN ÚDRŽBY VÝZNAMNÝCH ZAŘÍZENÍ
3 MINIMÁLNÍ ROZSAH SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY.................................................

8

91.1
.........101.2

1113
121.4
13
14

1 Výkonové ukazatele

V rámu popiji výkonových ukazateli! v tivj Phlo/é iwu takc uvedeny ..příklady" Pro účely Smlouvy pian. ?c každý jednotlivý 
uvedení přiklad jc pouze ilusimuvni a slouží pro lepu pochopení >kuleém'$ií pop váných v teto Příloze kc Smlouvé.

SiU»<Ke* popvajtav daném přikladu, stejné tak jako hodnoty v rámu lakového přikladu uvedení a zavérv / přikladu vyplývaiíu. 
nemají žádny vh\ na skutečno <ti popsané v teto Příloze ke* Smlouvé a povinnosti Nájemce i ni plynoucí.

Smvslcm přikladu je pouze přiblížit použití procení popsaných v teto příloze na hv poietickon situaci o ? těchto přikladu tak nelze 
dovolovat žádné skutečnosti, ktere by míly vliv na plném povinností Nájemce stanovených v teto Smlouvé.
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1.1 Kontrola a Údržba významných zařízeni klíčových tepelných zdrojů

Ro/dN mezi celkovým poetem kontrolních úkonů a úkonu Údržby požadovaných 1’lanem koni rol a 
Pianem Údržby u významných zařízení klíčových tepelných zdroiú v rámci předméiu nájmu a počtem 
provedených úkonu u vy/namnych zařízeni.

' Lkazatelje dednwin v rámu hoioincvneho období Hodnocené období /i jeden rok.

Definice
smluvního
ukazatele

Výpočet dle 
vzorce

DSIil RH-pvIM [p/tčsiJ

Promřnné pvDI Počet provedených úkonů u vý/namiiých zařízeni héhern jednoho hospodářského roku 
[počet]

Kvalita zakladm preventivní ÚdržbySkupina

Referenční 
hodnoto (Kil)

Pučel ukonu za rok musí vycházet z Plánu Údržby 1e třeba plnit 100 % požadavků na kontrolní úkony 
' RH ic tedy rovna šumí v$cch úkonů v souladu s ročním Plánem Údržby

: 1'očct smluvních pokutových bodu za rok - DSUl \ Ví

■ kde Vi ic počet budu ze jedno neúplném' kontrolních úkonů po/.vilo váných Plánem U držby významných 
, zanzent klíčových tepelných zdrojů, vc výši I.
' Kontrolním úkonem vyaiamneho zaiizcm sc mysli splnčni požadavků na kontrolu daného záři/cul 
; stanovených bud výroheem anebi) legislativou
| Plán Údržby významných zařízeni [edan ročním Plár.em Údržby sestaveným dle požadavků 
j / provozních ladů a návodů k obsluze jednotlivých zařízeni

Stanoven•
| smluvních 
I pokutových bodů '

hr-Pornámka

! Vyčet Klíčových tepelných zdrojů sestavuje Nájemce. a odpovídá zdrojům v objemem roční dodavky 
I tepeíne energie nad 7 OíHHiJ.

1 Phklad Dle Plánu Kontrol a Plánu Udr/hy mu$i Nájemce provést \ rtanérn hospodářském roce 100 kontrolních 
úkonu na významných zařízeni klíčových tepelných zdrojů V« skutečnosti Nájemce provedl 81 úkonů

Postup pro stanoveni hodnoty smluvního výkonového ukazatele 
L>Sb 1 = RH pvDl -100-81-19
1‘očei snil uv meh po kulových bodů zadaný kalendářní rok - DSIM \ V 19x1 19
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Oznamovací doba plánovaného omezení nebo přerušení dodávky služeb1.2

Rozdi) me/i referenční hodnotou a skutečným počiem dut oznamovací doby pro oznámeni plánovaných 
omezeni nebo pferuSem dodavek služeb Odběrateli / důvodu plánovaných oprav přední čtu nájmu. 
Nájemcem • Dodavatelem (neplatí při huvanjmm pJcnileni či omezeni nezbytných provozních dodavek 
teplonosné látky nebo paliv a energii poskytovaných iinyml dodavateli 
Pro dan\ ukažme) je nucnc rozlisovat oznamovací povinnost podle Zákona (ví/ Poznámka).
Lkuza/el /e sledován v ramej hodnoceného obdob; Hodnot ené období je nejde h'jeden tok ____

DSl*3 RIH-pvD!
ty počet výkonového ukazatele >b >lanovu/e pouze /m omámeni \ydatui po limitu daným referenční 
hodnotou

Definice
smluvního
ukazatele

{dny}Vypučet dle 
vzorce

Skutečny počet dni oznamovací doby pro oznámení plánovaných omezeni nebo přeruiem 
dodávek služeb Odběrateli z důvodu plánovaných oprav předmětu najmu ídnúj

Počet odběrných míst drnčených omezením nebo přcrulcnim dodavky tepla z důvodu 
plánovaných Oprav. během jedne plánované Opravy

K' al i ut i l u?eb Odběratelům

RHi* - minimálně 15 dnu předem (u oznamovací dnba nesmi zc zákona být kratší) při prováděni 
plánovaných Oprav, udržovacích a revizních pracích dle Zákona M: výše proměnné s indetcm ISj

Počet smluvních pokutových bodů za rok suma dílčích smluvních pokutových bodů /a daný rnk
Dilčí smluvní pokutově body pro každou Opravu ■ UStJ \ VS x pvD4
kde V11 c počet hodů za jeden den pod R11 pro každé o v b' n i ne odbčmé m ísto. v c v y$i h 01

pvD.Jl Proměnné

pvD4
{počet/

Skupina

Referenční 
hodnota (RH)

| Stanoveni 
i smluvních 

pokutových budu

Stanovení smluvních pokutových bodů sleduie včasné neoznámení omezení nebo pře ruSem dodávky 
služeb OdbénUeli ? důvodu plánovaných Oprav na předmětu nájmu, které přesáhne referenční hodnotu.

\ a počet takto dotčených odbčmych míst ____________

Poznámka

V .lanem hospodářském roce bylo uskutečněno celkem JO oznámeni plánovaných omezeni nebo 
přeni lení dodavek služeb Odběratel ům. z nichž 28 splňovalo časové Ihuly dané relerenčni hodnotou. 
Zhyvaiici 2 oznámeni nebyla včas o/namena Odběratelům, přičem?•
• oznámeni

Přiklad

Oprav. udržovacíchprovádění
a rcn/nieh prací Zákona byla uskutečněna v časové lhůtě 12 dnd před plánovanou odstávkou 
(referenční hodnoia - 15 dnů) V prvním připadč bylo dotčeno 5 přípojek, ve druhém 17 přípojek

plánovanýchkvztahující sc

Postup pro -lanovém hodnoly smluvního výkonového ukazatele:
♦ pro 5 přípojek DSU3 Rll.*. ptD3 ■ 15 - 12 = .J
♦ pro 17 přípojek. DSV3 ■ Rlli‘-pvl>3 IS 12 = 3 

Postup při stanoveni dílčích pokutových bodu*
■ pro 5 přípojek: DSU3 * V> x pvD4 ■ 3 x IUH v 5 = 0.15
♦ pro 17 přípojek DSI13 x V;x pvD4 3x0.01x17=0.51

Počei smluvních pokulových hodů za daný kalendářní rok = 0.15 - 0,51 0,hř>
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1.3 Plánované přerušení 
tepla dodávky tepla a neplánované nehavarijní

přerušeni dodávky

Definice
smluvního
uka/aceJe

JWdj) mc7>

( bicai.d /« dedoxun v ráma hodnoceného období Hodnocené
*c nbdobije ieden rokVýpočet dle 

vřorcc
*>SL'4 -pvDS-itii 
I kózatd (hodiny! ,epla„ůdc-^„nllmmad^.m

Proměnné pví>5

__________ L^licm Qfčné knnkféini Opravy [počet] } du,y reJw,,í™ hod

KvaliMZakkdmch Služeb (zásobováni)

J>vDh

notou
Skupina

Keferenční 
hodnotí (Rll)

'teba uvetoJ volení zLlmera oJbér„,clúra 
* přehleduucitn k po^c Opravy.

Počet smluvních

pro přerušeni dodavkvv stanové™ Nájemcem
Stanovení 
smluvních 
pokutových hodů

pokutových hodu za rok =“i* ^ ** pro kaJÚÍ P,^;:“ v101^ b°ja - ^

Poznámka

dodavky tepla nad referenCrtJ hodnotou >k *en' pnVct dnu píanovančho pteruKem ' |

------------1
I pnícntf 2 přenrteni tomuto limitu vvhovéin zZZ^'t ' hod'*u v **"* 14 dnu ,'
I hodnotou, trvulo 15 rfna a ovlivnilo J2 odhémvch aM*P prcaílhJo časov* dam referenční !

Příklad

i ^ pro lludiw, imluvnihi) ^
| DM14* pU)5 .rh • i3 .

Počet smluvních pokutových bodu za daný kal
M = t

cndáfni rok' DSU4 * V< xpvDfi = f x 0.01 x \2 -0,12

-------1

JI



1.4 Vyřizování stí/ností Odběratelů

! Definice 
smluvního 
Uk924třJř

; Rozdíl mezi skuteční dosaženou dobou na vyřízen. každé písemní odbavované stížnosti evidované a 
pfiiatc C,\LL ChN I RI;M Dodavatele i telclon. 800 800 8b0. email in(b'j,vei<líaenvrgie <./.> související 
se Službou Dodávky teplu u referenční hodnotou.
hkazaid /e sledován v rámu hodnoceného období Hodnocené období ie /eden roL

DSU5«pvD7- Kil
I ) počet re stanowjepouze pro \ uinout vyřízené nad čajovým limitem daným rejerenóní hodnotou 

Skutečně dosu/ená dobu pro vyřízeni každé stížnosti 
Referenčním dúlem se rozumí padední den hospodářského roku

Výpořvt dle 
v/orcc

(dny]

Proměnné pvD? jdnvj

! Skupina Kalila služeb Odbératclum

! Referenční 
’ hodnota (RM)

Standardní doba na vyřízení stížnosti je maximulné 30 kalendářních dni

Stanovení 
smluvních 
pokutových hodů

Pučel smluvních pokutových hodů za rok ■ vinna dílčích smluvních pokutových hodu /a tl.mv rok
Dílčí emlu\m pokutový bod pru každou stížnost ■ DSU5 x Vj
kde V- je počet bodů za icdnu stížnost a jeden Jen nad RH, ve vy$j 0.05

Poznámka Stanoveni smluvních pokutových bodu slodufc počty stížnosti, které byly vvřízeny \ dcteim časovém 
období, než udává referenční hodnota.

Počátkem procesu vyřizovaní stížnosti se rozumí datum převzetí stížnosti. koncem procesu datum 
odeslaní vyřícené

Vytíženou stížnosti se rozumí písemná odpověď o vyřcSem nebo postupu zpiisohu řekni. Pokud sužneut 
icnapt obdržena v úterý a vyřízena v pálek, doba nu vyřízeni je 3 dny
Pokud Nájemce pusky luic iinuu ítclefonickou internetovou) regi$ir<ui stížnosti lze tbrmu vyřízení 
sti?no$ii upravil dle konkrétních podmínek

Celkový poéct stížnosti Odběratelů během slaného hospodářského roku byl 25. / lohu 18 stížnosti h\lo 
i vyřízeno včas /bývajících 7 'tižnoslí bylo vytíženo až po uplynuti standardní doby 30 dnu, konkrétně.

• 1 sií/nosti vyřízené /.»33 dni

• 2 stížnosti vyří?enc ?a 34 dní

• 1 stížnost vytížena za 38 dm

• 1 stížnost vyřízena zu 92 dm.

Přiklad

Postup pro sUmovém hodnoty smluvního výkonového ukazatele:

• Vypočet pm stížnost (jednu) vyřízenou ca 33 dní D$L5 ■ pov()7- RH * 33 -30 ■ 3
• Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 34 dní DSU5 * povD7 Klí .34 -30 ■ 4
• Vypočet pro shžnosl (jednu) vyřízenou za.38 dm. (XSU5 povD? - RH ■ 38 30 8

■ Vypočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 92 dm: DM15 = povD7 - RH ■ 92 - 3(1 = 62

Postup při stanovení dílčích pokulovysh bodu

• Vypočet pru stížnost (jednu) vyřízenou ze J3 dm ■ DS(Í5 \V<’Jx 0,05 ■ 0,15

• Vypočet pro stižnosi (jednu) vyřízenou ze. 34 dní ■ DM 15 x V. •* 4 * 0.05 ■ 0.2

• Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou u 38 dní DSU5 x V< ■ fi x 0,05 0.4

• Výpoéel pro stížnost (jednu) vyřízenou za 92 dní DSU5 x V« ■ 62 x 0,05 3.|

i

Pučet smluvních pokutových bodů za vrchný stížností zddany kalendářní rok * (0.15 x 3 stížností) > 
' (0.2 x 2 stížnosti) > (0,4 x 1 stiznosi) - (3.1 x l stížnost) ■ 0 45 r 0,4 -0.4+ 3.1 =4.35
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2 Minimální požadavky na Plán Údr/by významných zařízení
Plán udržb> bud* předložen do 31.1 2020 na celé období pfarnosti smlouvv
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3 Minimální rozsah služeb pro zákazníky
Nájemce ie povinen

a) zajistit Odběratelům telefonicky kontakt < Nájemcem. a to provoděni bezplatní zako/nickí NONSTOP linky {u\ <,.<)! 
centra) zaitSrupc) příjem hláSum Poruch a Havarii a pmem a řečena telefonických požadat ků s neomezenou NONSI Ol* 
pruvivn! dobou . po>kytujjci kompletní informační servis. s přiměřenou Ibůiou v v řízení hovoru,

Naiernceje povinen

a) \cst a zpřístupňovat jednotlivým Odběratelům zakladni údaic o jetích odběrných místech dl o Smluv s Odběratelů 
včetně jejich fakiur<tčnú.h. odběrných a platebních átíajo v/lahujícíth se k tímto odběrným místům v souladu se 
/.iva/rjvmi Předpisy, zejména se Zákonem o Ochranč Osobních Ldatú v tomto rozsahu

l»> mo?nusi prohlíženi historických a aktuálních dat každým jednotlivým Odběratelem vztahujících .se k jeho odběrnému 
místu takového Odběratele dle dané Smlouvy $ Odběratelem (Smluv s Odběrateli) na imemetu obsahující minimálně 
identifikaci odběrného místa. Odběratele, historii odběrů. fakturace za dodávku tepla, Ten tepla dancho Odběratele, 
tltnlo účelem nájemce pro Odběratele na jeho žádost zpřístupni zaka/jucky portál, který jc přulupný oprávněné osobě 
od běraícl e po phh laicn i s po uí i tun příst upo ví ch jmen a hesel.

cj pravidelně zasíláni Odběratelům vyúčtováni a fakturaci v rozsahu jK»?ado\anetn Závaznými Předpis <i v souladu se 
smluvním ujednáním v odběratelských smlouvách, víetně zasílání clckironickélio vyučí ování na vvřádam: a

d) písemní reagoval na podněty odběratelů ve Ihútě do .10 dnů od prokazatelného obdr?erii písemného dokumentu od 
Odběratele (lze nahradil vhodnou autorizovanou elektronickou lónnou se souhlasem Odběratele*):

e) Nájemce je povinen písemné oznámit Odběrateli přerušeni nebo omezení dodavky tepla alespoň 15 (slovv: patnáct) 
dmi před dnem přerušeni nebo omezení dodávky tepla z důvodu prováděni plánované ťídržhv, případně ve IhUté dle 
platně legiskuiv). a současné oznámil Odběrateli dobu trváni prováděni piano v dně Údržby (v četní inlormativniho 
sděleni na www stránkách Nájemce),

za
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Příloha č. 3
text Přílohy č 4 Smlouvy - Přehled vykonávaných činností a služeb

Přehled vykonávaných činností a služeb:

1. pohotovost techniku 24 hodin denně s dojezdem do 9(1
2. pravidelná obsluha, kontrola a údržba zařízení s napojením na GSM hlásič

Přehled revizí:

minut

1x5 let
revize elektro 
revize plynových zařízeni 
kontrola plynových zařízení 
revize tlakových nádob 
revize kouřových cest 
odborná prohlídka kotelny 
roční prohlídka a servis kotlů 
kontrola hasicích přístrojů 
kontrola účinnosti kotlů a rozvodů 
revize detektoru úniku plynu

j\3 rokv 
I x ročně
lx ročně. Ix 5 let. 1x9 let 
1 x ročně 
Ix ročně 
I x ročně 
1 x ročně
dle vyhlášky 194/2013 
Ix ročně

JYehlcd základních činností a kontrol:

kontrola tlaku a teplot v soustavách 
kontrola chodil oběhových čerpadel 
kontrola odvzdušnění 
kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur 
kontrola a namazání vřeten ventilů a šoupátek 
ověřeni funkčnosti zabezpečovacích prvků 
odkalení všech filtrů 
kontrola dotažení přírubových spojů 
příprava na topnou sezónu 
kontrola a případná oprava nátěrů 
kontrola potrubí a tepelné izolace 
kontrola teploměru a manometrů 
kontrola a propláchnutí sít všech filtrů tlakovou vodou 1 x ročnč 
kontrola M&R

1 x 14 dní 
I x 14 dní 
I x 14 dní 
1 x ročnč

I x ročně
I x měsíčně
1 x ročně
2 x ručně 
I x ročně 
I x ročně 
1 x ročně 
1 x ročně

I x ročně
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Příloha 6. 4
l(řXt Přílohy o. I Smlouvy- - rozšíření majetku

umístění:; Specifikace 
: předávací stanice 
2010
předávací stanice 

[4010..
| předávací stanice 
i 4050
; předávací stanice 
3882

i kotelna

Jana Růžičky 1233*1235, Praha - Kunratice .

llomomlvnaká 1255. Praha-Kunratice _

Homomlýnská 1236. Praha * Kunratice................
v iil Jana Růžičky a U zeleného ptáka {na pozemku pare č. 2342/40 k.ú. 
Kunratice) ......................... ...
Olivová dětská léčebna-Olivová 224/108 Říčany ........

= předávací stanice (4) Are_á! Strahov • 7átopkova 100/2. Vaničková 100/6;>Praha 6 —

lU Vorlíkú 82/10. Praha 6_.........................................................................' kotelna
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