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Dodatek Č. 7

k Nájemní smlouvě č. A/23/000114/95 ze dne 6. 10.1995, ve znění dodatku ě. I ze dne 
30. 11.2002, dodatku č. 2 ze dne 22. 9.2008, dodatku č. 3 zc dne 18. 1.2010, dodatku č. 4 
ze dne 23.12. 2013, dodatku ě. 3 ze dne 6. 9.2019 a dodatku č. 6 ze dne 30.9.2019 mezi:

Hlavní město Praha
sc sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodařeni 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: C7.45193410
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp, zn. B 318 

(dále jen „nájemce**)

se dohodly, že se smlouva výše uvedená (dále jen Smlouva) mčni a doplňuje takto:

I.
1) Smluvní siran\' se dohodly, ze odkaz v čl. II odst. 1 v závorce sc 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 sc dohodly, že text čl. VI. odst. (1) pism. b) Smlouvy sc nahrazuje novým 
textem v tomto znění:

dodávat odběratelům tepelnou energii 2a ceny vypočtené dle odběratelských smluv a 
platné legislativy**

3) Smluvní strany se dohodly, žc text čl. VI. odst. (1) pism. I) Smlouvy se dále doplňuje 
novým textem v tomto zněni

..Dodavatel je povinen v případě závady nebo poruchy technologického tepelného zařízení 
na telefonické oznámeni Odběratele, nebo pokud Odběratel závadu nahlásí 
elektronického kontaktu MOJP VEOLIA dostavit se do 90 mimu k odstranění závady nebo 
poruchy a k odstraněni závady či poruchy vyvinout maximální možné úsilí tak, aby
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technologická zařízeni mohla být uvedena do provozu v co nej kratší době. Dodá válel je 
povinen zajistit pohotovost 24 hodin denně v pracovní dny, v sobotu i v neděli včetně 
svátků.

Telefon na nepřetržitý dispečink: 800 800 860 

e- kontakt: infora>veo li ae nergi e. c z 

Internetová adresa na MOJH VEOLIA. https:/'portál.vecr.cz

4) Smluvní strany se dohodly, žc text čl. Vlil. odst. (3) Smlouvy se nahrazuje novým textem 
v tomto zněni:

..Dodávky tepelné energie uskutečňované nájemeem (dodavatelem tepelné energie) hradí 
přímo její odběratelé na základě platný ch odběratelských smluv **

II.
1) Smluvní strany se dohodly, žc čl. H odst. (2) se na konci doplňuje novým textem v tomto 

zněni:
..Nájemce se zavazuje v rámci provozu předmětu nájmu převzíí povinnosti a závazky 
pronajímatele vzniklé po dni účinnosti tohoto dodatku vůči orgánům státní správy (SLIP, 
TIČR apod.) a provádět v rámci bě/né údržby pravidelné a příslušnými legislativními 
předpisy stanovené revize a technické prohlídky provozovaného zařízení. Seznam všech 
činností, které se nájemce zavazuje na provozovaném zařízení provádět, je uveden v Příloze 
ě. 4 k této smlouvě, jejíž znění je přílohou č. 3 tohoto dodatku/'

2) Smluvní strany se dohodly, že text čl. III. odst. (6) Smlouvy se nahrazuje novým textem 
v lomto znění:

.. Ncni-li mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak, platí, že majetek vzniklý na 
předmětu nájmu v důsledku oprav a změn sc stává součásti najatého majetku a je 
vlastnictvím pronajímatele. Majetek vzniklý v důsledku technického zhodnocení je 
vlastnictvím pronajímatele."

UI.
I) Smluvní strany se dohodly, že v čl IV se doplňuje nový odsi. (2) textem v tomto zněni:

„Nájemce odpovídá za škody na provozovaném zařízení, které způsobil svoji činnosti nebo 
činností svých dodavatelů. Nájemce neodpovídá za škody způsobené pronajimatelem, třetí 
stranou ncpověřenou nájemcem nebo v důsledku události s charakterem tzv. vyšší moci 
(válka, povodeň, zemětřesení, teroristický Čin, krádež, vandalismus atd.)"

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

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

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

činností a služeb, její/ zněni je 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:
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IV. - A Dodržování výkonových ukazatelů
(1) Nájemce sc zavazuje předkládat pronajímateli vždy nejpozději do 31.3. následujícího 

roku tzv. monitorovací zprávu, jejím/ obsahem budou informace a údaje o plnění teto 
Smlouvy a stavu předmětu nájmu včetně provozních a ekonomických ukazatelů. 
Monitorovací zprávy ve smyslu předcho/i věty jc nájemce povinen předkládat v 
minimálním rozsahu a ve struktuře dle přílohy 2 • Ob saltové náležitosti monitorovací 
zprávy, jejíž zněni je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

(2) Jako nedílná součást Smlouvy se sjednává seznam tzv. „požadovaných výkonových 
ukazatelů'*, který je uveden v příloze č. 3 Požadované výkonové ukazatele (dále jen 
..Výkonové ukazatele'*}, jejíž znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Výkonové ukazatele 
mají za cil implementaci a kontinuální sledováni dodržovaní nezbytných standardů a 
požadované úrovně kvality plnění této Smlouvy, tj, řádné užívání, spravování 
a provozováni předmětu nájmu.

(3) Smluvní strany sc dohodly, žc nájemce je povinen při plněni této Smlouvy plnit Výkonové 
ukazatele, a to mimo jiné za účelem udržení řádného stavu předmětu nájmu i pro dobu po 
skončeni účinnosti této Smlouvy.

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

(5) Výpočet výše smluvní pokuty za nedodržení Výkonov ých ukazatelů jc založen na 
tzv. bodovém systému. Výše smluvní pokuty je konkrétně stanovena jako součin počtu 
pokutových bodu 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 plněni vyhodnocovat 
a příslušné vyhodnoceni učinit součástí monitorovací /právy, V případě nepředložení 
úplné monitorovací zprávy v podobě dle přílohy č. 2 Smlouvy, její/ znění je přílohou č. 1 
tohoto dodatku a to včetně vyhodnocení Výkonových ukazatelů \ termínu dle odst. (1} 
vzniká pronajímateli nárok na jednorázovou smluvní pokutu vc výši 10 000,- Kč a dále na 
smluvní pokutu ve výši 100.- Kč za každý den prodleni nájemce s plněním této povinnosti.

(7) Smluvní strany sc dohodly, že uplatnit smluvní pokutuje pronajímatel oprávněn, nikoliv 
však povinen. Předpokladem pro vznik povinnosti nájemce zaplatit smluvní pokutu za 
nedodrženi Výkonových ukazatelů je písemná výzva k zaplaceni smluvní pokuty.

(8) Smluvní pokuty za nesplněni Výkonových ukazatelů jsou splatné ve lhůtě 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 splněni Výkonových ukazatelů dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc 
nebo jiná překážka ležící mimo sféru vlivu nájemce (např. nemožnost zajistit 
souhlasná stanoviska, rozhodnuti správních orgánu, změna legislativy, apod ); nebo

b) že k nesplnění Výkonových ukazatelů došlo v důsledku předchozího porušení 
Smlouvy či legislativy pronajímatelem, jež způsobilo nemožnost splnění 
Výkonových ukazatelů nájemcem: nebo
žc k nesplněni Výkonových ukazatelů došlo v příčinné souvislosti s vlastnostmi 
předmětu nájmu, které bránily nájemci ve splněni Výkonového ukazatele, a Že 
nájemce na tyto vlastnosti předmětu nájmu pronajimatele upozornil v dostatečném 
předstihu a pronajímatel přesto neprovedl nebo nezajistil provedení nezbytné

c)
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opravy či investice do předmětu nájmu a ponechal ji v dosavadním stavu, byl-li 
takovou opravu či investici dle Smlouvy povinen provést ucho zajistil.

Je-li dán některý z důvodů uvedených v pism. a) až c) výše, je nájemce povinen písemné 
oznámit existenci tohoto důvodu pronajímateli nej po/děj i v monitorovací zprávě pro 
příslušné období. Nesplní-li nájemce svou povinnost dle předchozí vely. ztrácí možnost 
zbavit se sve odpovědnosti za nesplněni Výkonových ukazatelů.
Postup podle předchozího odstavce vsak nezbavuje nájemce povinnosti vyvinout veškeré 
úsilí kc splnění Výkonových ukazatelů.

(10) Smluvní pokuta za nesplnění Výkonových ukazatelů nemá charakter paušální náhrady 
škody a nevylučuje právo pronajimatele požadovat současně se smluvní pokutou za 
nesplněni Výkonových ukazatelů náhradu škody způsobenou porušením právní povinnosti 
nájemce.

(11 j Nárok pronajímatele na zaplaceni smluvní pokuty z.a nesplněni Výkonových ukazatelů dle 
této Smlouvy zůstává v platnosti a účinnosti i v případě ukončeni teto Smlouvy ."

V.
1) Smluvní strany se dohodly, že text cl. IX. odst. (1) Smlouvy se nahrazuje novým textem 
v tomto znění.

1 ato smlouv a se uzavírá na dobu určitou do 31.12 2021
2) Smluvní strany se dohodly- Že text čl. IX odst. (2) se mši.

VI.
Rozsah předmětu smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly , že předmět smlouv y - specifikace majetku v příloze č. 1 se kc 
dni podpisu tohoto dodatku aktualizuje vě. doplněni částí majetku, který byl doposud 
nájemcem fakticky provozován (viz příloha č. 4 tohoto dodatku).

Vil.
Přechodná ujednání

1) Smluvní strany se dohodly, že Výkonové ukazatele započne nájemce sledovat počínaje 
datem 1.1.2020.
2) První Monitorovací zprá\-u předloží nájemce pronajimateli za období kal. roku 2020, tj. do 
31.3.2021.
3) Do 31.1.2020 předloží nájemce pronajímateli návrh plánu oprav a investic pro období kal. 
roku 2020.

VIII.
1) Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají beze změn.

IX.
Ochrana osobních údajů

1) Pronajimatel bere na vědomí, že Nájemce pro účely plnění této smlouvy a pro zajištěni 
efektivní komunikace mezi smluvními stranami v nezbytném rozsahu shromažďuje a 
zpracovává osobni údaje pronajimatele a kontaktních osob Pronajimatele uvedených v teto 
smlouvě a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této smlouvy. Pronajímatel tímto bere
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na vědomí, ze /pracováni osobních údaj li jc nezbytné k uzavřeni a plnění této smlouvy a k 
plnění zákonných povinnosti Nájemce, včetně povinnosti vyplývajících z energetického 
zákona. Veškeré informace o tom. jak Nájemce osobní údaje zpracovává a chrání, jsou uvedené 
v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na https://www.vccr.cz (dále jen 
..Zasady ochrany osobních údajů' ).
2) Pronajímatel se zavazuje informovat v sec hity své zástupce, kontaktní osoby a jiné fyzické 
osoby, jejichž osobni údaje předává Nájemci, o zpracováni jejich osobních údajů nájemcem a 
seznámit tylo osoby se Zásadami ochrany osobních údajů.
3) Pronajímatel dále bere na vědomí, že osobní údaje mohou být v souladu se Zásadami ochrany 
osobnich údajů zpřístupněny společnostem ze skupiny VHOLlA za účelem zajištění technické 
a administrativní podpory' pro plnění smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s 
Nájemcem pro zajištění plněni práv a povinností, jak jc dále uvedeno v Zásadách ochrany 
osobních údajú.

X
Závěrečná ujednání

1) V souladu s ust. § 43 odst. 1 z.č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů 
tímto pronajímatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila RHMP svým usneseni 
č. 2701 ze dne 2.12.2019 a záměr uzavření Dodatku byl zveřejněn na úřední desce 
Magistrátu hlavního města Prahy pod evidenčním číslem HOM-6886/2019 od 15.10.2019 
do 30.10.2019.

2) Tento dodatek jc vyhotoven v 6 stejnopisech, každý s platnosti originálu. Pronajimatel 
obdrží 4 stejnopisy a nájemce dva stejnopisy.

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek by l uveden v Centrální evidenci 
smluv (C’ES) vedené h! m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy a jejich dodatků, číselné označení smlouvy a jejich 
dodatků a datum jejích podpisu.

4) Smluvní strany prohlašuji, žc skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku a udělují svoleni 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5) Smluvní strany podepisují tento dodatek na důkaz toho, žc si jej řádně přečetly as jeho 
obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho. že vyjádřeny souhlas jc projevem jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek.

6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavřeni tohoto dodatku jc den 
označeny datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dni, je dnem uzavřeni 
tohoto dodatku den z označených dnu nej pozdější.

7) lento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
zněni pozdějších předpisu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí pronajimatel.
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Seznam příloh:

1. Text přílohy č. 2 Smlouvy: Obsahmé náležitosti monitorovací zprávv.
2. 'ícxt přílohy č. 3 Smlouvy: Po/udované výkonové ukazatele
3. 'ícxt přílohy č. 4 Smlouvy: Přehled vykonávaných činností a služeb
4. Text přílohy č. 1 Smlouvy: Aktualizovaná specifikace majetku

1 8 *12* 2019
1 2 -12- 2019

V Prazedne.

?a naicmec:

. Pr.

Vertli j Energie č D, «.s.
28 ftjr.a 3337/7.702 00 Ostrava 

IČO:4Sl 93 MO. D:Č:CZ4h193410 
Region Čechy 

Pii<riovAl737/ia 
140 00 Praha 4

-5-

Qveoua ?
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Příloha c. 1
text Přílohy č. 2 Smlouvy Obsahové náležitosti monitorovací zprávy

Kapitoly:

L*vodní informace;
2. Služba dodávky tepla:
3. Tepelné zdroje:
4. Sítě (teplovodní rozvody);
5 Objekty (tepelná zařízeni);
6. Měřidla;
7 Odběratelé;
8. Provozní činnosti:
9. Ekonomické činnosti:
10. Vy hodnocení m imořádn veh stavů;
11 Údržba,
12. Opravy:
13. Technické zhodnoceni, investice;
14. Služby odběratelům;
14.1. Plánované přerušeni dodávky služeb
14.2. Stížnosti
14.3. Stanovisko k možnosti připojeni

15. Nakládání s odpady;
16. System řízeni jakosti:
17. Vyhodnocení smluvních výkonových ukazatelů;
18. Stanoveni pokutových bodů a smluvních sankci

1.
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Příloha č. 2
text Přílohy č. 3 Smlouvy - Požadované výkonové ukazatele

OBSAH

1 VÝKONOVÉ D KAZATELE 8
Kontrolu a údržba významných zařízení klíčových tepelných :d>o/ů...................................
Oznamnvaei doba plánovaného omezení nebo přerušeni dodávky služeb ..........................
Plánované přeruieni dodávky tepla a neplánované nehavaiiiní přerušení dodavky tepla 
Vyřizování xiižnosti Odběratelů ................................................................................................

2 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PLÁN ÚDRŽBY VÝZNAMNÝCH ZAŘÍZENÍ

1.1 9
1 2 10
1.3 11
1 4 12

13
3 minimální rozsah služeb pro zákazníky 14

1 Výkonové ukazatele

V rAmm popisu kunovýuh ukazatelů v télo Phlo/ejsou také uvedeny ..příklady" Pro úícly Smlouvy pian, ?c kaXIv jednotliví 
uveden v přiklad je pou?e ilustrativní a douři pni lepí! pochopem tkutečnosti popsáních v i<éio Příloze kť Smlouvá

Situace popsáni v daném příkladu, stejné tak jako hodnoty » ramet takového přikladu uvedené » z.ívfn / přikladu vvpivsaiícj 
nemaií žádny vliv na skutečnosti pop'ané v teto Příloze ke Smlouvé a povinnosti Náfcmcc z ni plynoucí

Smyslem přikladu ic pouze přiblížit použiti procesu popsaných v této příloze na hypotetickou situaci a ? tKhto příkladů tuk nelze 
dovo7mat řidne skutečnosti, ktere by tnély vliv napínáni povinnosti Nájemce stáno vény cli v léio Smlouvč
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1.1 Kontrola a údržba významných zařízení klíčových tepelných zdrojů

Rozdíl mezi celkovým po Clem kontrolních úkonu <i úkonů údržby požadovaných Plánem feoiurol a 
Plánem l'držby u významných zařízeni klíčových tepelných zdrojů v rámo předmétu najmu a puči cm 
provedených úkonů u významných zařízeni
Ukazatel /c sledován v ráme; hodnoceného obdob/ Hodnocené obdobíj? jsden rok.

Definice
smluvního
ukazatele

Výpočet dle 
vxnrce

PSVI * RH-pvDI fpočetl

Počet provedených úkonů u významných zařízeni, bčhcm jednoho hospodářského roku 
(počet!

Promčnné pvtM

Kvalita základní prcvcmivm Údržby

Počet úkonů za rok musí vycházet z Plánu l 'držby Je třeba plnit 100 % po Zadav ků na kontrolní úkony 
Rtl je tedy rovna smné vSeeh úkonů v souladu s ročním 1*lánem Údržby

Skupina

Referenční 
hodnota (RH|

Stanoveni 
smluvních 
pokutových bodů

Pučel smluvních pokutových bodů za rok 
kde Vije počet hodů zajedno nesplním kontrolních ukoni po řadovaných Pianem í 'držby w/n.imnvvh 
znřf/eri klíčových tepelných zdroji, ve vySi 1.

OSUJx V,

4

Poznámka Koními nim úkonem v y/n umného zařízení se mysli splnčn! požadavků na kontrolu dnného zařízeni 
' stanovených buď výrobcem anebo legislativou.
' Pian Údržby významných zařízeni je dan ročním Pilném Údržby sestaveným J)e požadavku 
' e provodních řádu a návodů k obsluze jednotlivých zatíženi

Vyčet Klíčových icjwlnvcb zdrojů sestavuje Vaiemce. .v odpovídá zdrojům i objemem roční dodavky 
tepelné energie nad 7 0^0 GJ

1 Dle Piánu Kontrol a Plánu Údržby musí Nájemce provést v daném hospodářském roce 100 kontrolních 
ukonú na významných zařízeni klíčových tepelných zdrojů Ve skutečnosti Nájemce provedl 81 úkonu

Příklad

; Postup pro stanov cm hodnoty smluvního výkonového ukazatele 
! j)s>l/l RH-pvDI 100-81 B 19
' Počet smluvních pokutových bodu /a daný kalenclafm rnk •• DSIIJ x V « )9 \ 1 ■ IP
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Oznamovací doba plánovaného omezení nebo přerušení dodávky služeb1.2

Rozdíl mezi referenční hodnotou a skutečným počism dm oznamovací doby pro oznámení pUnmanych 
omezení nebo přenjSení dodavek služeb Odbčratcli z tluvodu plánovaných oprav pfedročtu nájmu 
Nájemcem - Dodavatelem (neplatí při havanjmiu přemSetn Ci mne zem nezbytných pnno/ruch dodavek 
tep lenošné látky nebo paliv a energií poskytovaných imynu dodavateli

danv uka/.uel je mi mě rozlisovat oznamovací povinnost podle Ziko na luz Poznámka)
(•kUza<el ja sledován v ráme i hodnoceného období Hodnocené nbdnln ie nejdéle leden roL _ ______

DS1J3 ■ RHi< -pvPl
; vpočei výkonového utozatele se sianovu/e pouze pro oznámení vídaná p> íimuu daným nejet mCní 
hodnotou _______

DeTinice
smluvního
ukazatele

Pro

fdnyjVýpočet dle 
I vzorec

Skutečny počet dni oznamovací doty pro oznámeni plánovaných omezeni nebo přerušeni 
dodávek služeb Odběrateli z důvodu plánovaných oprav předmětu nájmu fdnúj

Počet odborných misi dotčených omezemm nebo přendemm dodávky tepla z důvodu 
p I anovanv eh Oprav, během jedne piáno v jné ()pravy ,  

Kvalita služeb Odběratelům __________________________________ ___

RHi. - minimálně 15 dnů předem tlj oznamovací doba nesmi zc zákona hyn kratší) ph prováděni 
plánovaných Oprav, udržovacích a revizních pracivb dle Zákona 'vr* výše pt oměnne t tndexem 15/____

Pučet smlu vn tc h pokutových bodů za rok suma di I i ich smi u v m cli pokuto v ý th bod ů /-1 daný i ok
Dílčí smluvní pokutové body pro každou Opravu
kde V v je počet hodu za icden den pod RH pro každé ovlivněně odbčmé mi sto. 'c vyíi 0,01

pvD3Proměnné

pvD4
[počet} ■

Skupina

Referenční 
hodnota (RH)

Stanovení 
smluvních 
pokutových bodu

DM53 x Vi xpvťW

Stanoveni smluvních pokutových bodů sleduje včasné neoznámení omezeni nebo přerušeni dodávky 
1 služeb Odběrateli z důvodu plánovaných Oprav na předmětu najmu ktere přesáhne referenční hodnotu, 

a počet takto dotčeny ch odběrných m isi __________________________________

V daném hospodářském roce bylo uskutečnčno celkem 30 oznámení plánovaných omezen! nebo 
přerušeni dodavek služeb Odběratelům. / nichž 28 splňovalo časové Ihuty dané referenční hodnotou 
/.bwající 2 u/nántení nebyla včas oznámena Odběratelům. přičemž:

provádím
a revizních prací Zákona byla uskmečnčna v časoví lhůtč 12 dnů před plánovanou odstávkou 
(icfeienčni hodnota - 15 dnů) V prvním případě bylo dotčeno 5 přípojek ve druhém ] 7 přípojek

Poznámka

Příklad

udržovacíchOprav.plánovanýchkvztahující se♦ uz nametli

i
Postup pro nanovení hodnoty smluvního výkonového ukazatele

• pro 5 přípotek* DSL3 “ RHi« - pvU3 - 15 - 12 ■ "
■ pro 17 přípojek' l)SU3 ! RK;» pvD3 15 12=3

Postup při stanovení dílčích pokutových hodů
• pro 5 přípojek DSL3 x V - v p\l)4 ■ 3 x 0.01 x 5 ■ 0.15
• pro |7 přípojek. USUJ x V*x pvD4 *•* 3 « <k<H x l? ■ 0.51

Počet smluvních pokutových bodů zadaný kalendářní rok =0.15 -0.51 -o.řifi
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1.3 Plánované přerušení dodávky tepla 
tepla a neplánované nchavarijní přerušení dodávkv

Definice
smluvního
ukazatele

I Ro7,1í] me* skutečnou dobou přemění dodávky tepla*? důvodu pí 
n eho nepJánm an> eJt nehavjnjnich pf cruSem dod á\ kx K

I hodnotou.

t.kitzutd >* ledován v rú»rn hodnotného nbdohi Uod,
|l>Sl't = pvD5 RJJ

' ^ ^ —* •*. —**>-

I Cclkn»j pftCei odMroydí misi ovlivninvcti přcroSmiriTitodávky icpIaTďů^ 1

^"™dan-‘■*"^ I
KxalHaZikladmch SIu2ch tzásobovan!)

ar,ováných Oprav předmětu nájmu
> icp!aíJale planovana přcruScmj a referenční

nucené obdnbí ,e jeden rok.
Vypočet dle 
vzorce

Promiň né pvl)<

pvD6

Skupina

Referenční 
hodnota (Kli)

Doha uvedená \ oznámeni ?nstajiém odběratelům 
1 i pni)(cdninim k pova/e Oprnw
Udrt **l«vn«ch pokutových bodu zamk = <u,n* dílčích vmiux nich p,*mou*h bodů 

D,li, smluvní pokutové body pr0 kaírfé plánované přeném - DSL4 
kde je počet bodů m i *

pro přeruSeni dodatk) stanovená Nájemcem

Stanovení 
smluvních 
pokutových bodů

daný rok
\ Va x pvl)6

,v|,,,é„č odWmc • *•*•* *»» nad Rll /a ***

Poznámka „l"1';/ ^lu\"ich P''Knm.vcl> hodí Sladuj( pu0ly „dbfm^h „„„ 
tepla ? důvodu pian ováných Oprav předmčtu rúinm » 
dodavky tepla nad referenční hodnotou

iSSĚiSiŠS£3r=F^-l)odnotou, irvafo )5 dnu a ovlivnilo T2 odbčmych mki ° ' ‘mn djn> refcr'2,1 ín>

ovlivněných přmjíemm dodávkv l 
^kuteč ny počet dnů piáno váného přerušeni I

Přiklad

| )><istu]> pru stanoveni hodnoty smluvního vvkonoveho uka? 
, D$l,4 «pvnj- RH ■ H - |4 t 
I Počet smluvních pokutových bodů /a danv kalendářní

<itclc*

mk- DSL'4 \ \'j v pvT)Ď- j xn(0) x 12 = 0,12

) 1



1.4 Vyřizování stížností Odběratelů

Definice 
smluvního 
u tazatele

Rozdíl mezi skulečnč dosaženou dobou na vyřízeni každé písemné odbavované stižnoslí evidované a 
přijal é C AU CEK! REM Dodavatele {telefon ROO 800 R60. e-mail intMtyeoliaencrttie <,?) souviseno 
se Službou Dodávky tepla a reterenční hoši nulou.
i.kuzmetje sledová/ 11 'dma hodnoceného období Hudnocvrtv období je /eden rok.

1 DSL5 *s pU)7-RH
1 ‘ýpoěet se sionovu/e pouze pro slíznout 1 v\ií;cnc nad aisovvm limitem duřím referenční hodnotou 

| Skutečné 110x1/ená dobu pro vyřízení každé sužnnsti 
1 Referenčním dolem se rozumí/xisledni den hospodářského roku

Výpočet úle 
1 vzorce

ídnyj

Proměnné pvD7 idm]

Skupina Kvalita služeb Odbčratclum

i Referenční 
hodnota (Rit)

Standardní doba na v\ řízem stížnosti j«- maxtmalnč 30 kalendářních dm.

Stanoveni 
smluvních 
pokutových hoúú ;

Počet smluvních pokutových bodů za rok ■ suma dílčích smluvních pokutových bodu za duny rok
Dílčí smluvní pokutový bod pro každou stížnost ■ DSl 15 x Vj
kde V<je počet bodu zajedno stížnost a jeden den mul RH. ve v\$j 0.05.

1

Poznámka Stanná ení smluvních pokutových bodu sleduje počty stížnosti, kterc by Iv vyřízeny v delším časovém 
období, než udává referenční hodnota
Počátkem procesu vyřizováni stížnosti se rozumí datum převzetí stížnosti, koncem procesu duním 
odeslaní vyřízené sii/nosi).

Vyřízenou stížnosti sc rozumí písemná odpověď o vyřeScm nebo postupu způsobu fcScm. Pokud stížnost 
tenapf. obdržena v utery a vyřízena v pálek, doba na vyřízeni je 3 dny 

I 1’oknd Nájemce poskytuje jmou (telefonickou, internetovou) registraci stížnosti lze íomm vyfí/cní 
stížností upravit dle konkrétních podmínek

, Celkový počet stížností Odběratelů béliem daného hospodářského roku byl 25. z toho 18 stížností bylo : 
vyřízeno včas /bývajících 7 stížností bylo vyřízeno až po uplynutí standardní doby 30 daň. konkrétné 1 

3 stížnosti vyřízené za 33 dní 
■ 2 stížnosti \\hzcne za 34 dní

1 stížnost vyřízena za 38 dni 
1 stížnost "řízena za 92 dni

j

: Přiklad

!
r
í
t Postup pro stanoveni hodnoty smluvního výkonového ukazatele

♦ Vypočet pro stížnost Oednu) vyřízenou za 3J dm DSl;5 povD?-RH = 35 30 }

♦ Výpočet pro sužnost (jednu) vyřízenou u\ 34 dm. DSt'5 ■ po\ 1)7 _ RH - 34 -)l> = 4
♦ Vypočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za IX dm: DSU5 ■ povD7 RH 3R _yo ■ 8
• Vypočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 92 dní DM.Í5 povD — RH =92 - 3(1 62

Rostup při stanoveni dílčích pokulovvch bodů
• Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 33 dní *• OSU? x Ví = i \ 0.05 0,| 5
■ Vypočet pro stižnod (jedtiu) vyřízenou za 34 dm ■ l)S('5 \ \\ « 1 x 0.05 ■ 0.2

■ Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 38 dm = D$LS x V$ R * 0.05 ■ 0.4

• Výpočet pro stížnost (jednu) ty řízenou za 92 dni B DSL5 x V5 - 62 * 0,05 =3.1

<
r
1

Počet smluvních pokutových hodů xa všechny stížnosti za daný kalendářní rok ■ (OJ 5 x 3 stížnosti i t 
• (02\2 stížnosti)-v (0.4 « 1 siížnost) - (3.1 x 1 stížnost) =0,45’-OJ -0.4 + 3.1 =4,35

12
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2 Minimální požadavky na Plán Údržby významných zařízení
Plán údržby bude předložen do 3 J .1.2020 na celé období platnosti smlouvy

i

i
i*

i

í
I

l
t
I

i
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3 Minimální rozsah služeb pro zákazníky
Nájemce je povinen

d) zajistit Odběratelům teletbmeký kontakt s Nájemcem, a io provozem bezplatné zákaznické NONSTOP linkv <izv. calf 
centra) zajišťující příjem hlaSem Poruch a I lavarií u příjem a řešem telefonickych požadavku* neomezenou NONSIOP 
provozní dobou. poskytující kompletní informační servi*. * přiměřenou Ihutou vyřízení hovoru.

Náicmcc je povinen

ai vesi a zpřístupňovat jednotlivým Odběratelům základní údaje o jejich odběrných místech dle Smluv s Odběrateli, 
včetně jciich fakturačních, odběrných a platebních údajů vztahujících se k těmto odběrným místům v souladu se 
Závaznými Předpisy zejména se Zákonem o Ochraně Osobních Údajů v tomto rn/sahu

b) mocnost prohlížení historických a aktuálních dat každým jednotlivým Odběratelem v^tahuiicich sc k jeho odběrnému 
miatii takového Odběratele dle Jane hmlouvy s Odběratelem (.Smluv s Odběrateli) na miemelit obsahuuci minimálně 
identifikaci odběrného místa. Odběratele, hiaioni odběro. fakturace ?a dodávku tepla, Cen tepla daného Odběratele, 7a 
tímto účelem nájemce pro Odběratele na jeho žádost zpřístupní zákonicky portál, který' jc přístupný oprávněné osobě 
odběratele po přihlášeni s použitím přístupových jmen a hesel;

c> pravidelné zzcsllám Odběratelům vyúčtováni a fakturaci v rozsahu požadovaném Závaznvmi Přcdpisv a v souladu sc 
smluvním ujednáním v odběratelských smlouvách, včetně zasíláni elektronického vyúčtování na v v Zadaní, a

d) písemné reagovat na podněty odběratelů ve lhůtě do 30 dnú od prok<izatclného obdržení písemného dokumentu od 
Odběratele (lze nahradil vhodnou autorizovanou elektronickou formou se souhlasem Odběratele),

cl Najcmcc jc povinen písemně oznámit Odběrateli přerušeni noho omezeni dodávky tepla alespoň l 5 fslow: patnáct) 
dno před dnem přerušeni něho omezeni dodávky icpla z důvodu provádění plánované Ldržby, případné ve Ihúté dle 
platné legisloiívy, <i souěasně oznámit Odběrateli dobu trvání provádění plánované UdrZbv (věcmč mfonrauvmho 
sděleni na www stránkách Nájemce).

%

i

i

s
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i
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Přehled vykonávaných činnosti a služeb:i

i
t pohotovost techniků 24 hodin den né s dojezdem do 90 mimu 

2. prav idelná obsluha, kontrola a údržba 74fc.cni s napojením na GSM hlásič
I.

S i
c

Í5

I*řehled revizi:
ť!
l!
M 1x5 let

J x 3 roky 
I x ročné
lx ročně. 1x5 let, Ix 9Jet 
lx ročně 
1 x ročně 
lx ročně 
lx ročně
dle vyhláSky 194/2013

revize clcktro 
revize plynových nařízeni 
kontrola plynových zařízení 
revíze tlakových nádob 
revíze kouřových cest 
odborná prohlídka kotelny 
roční prohlídka a servis kotlů 
kontrola hasicích přístrojů 
kontrola účinnosti kotlů a 
rozvodů
revize detektoru úniku plynu

i s

li
J

J

1 x ročnéI

Přehled základních činností a kontrol:

kontrola tlaku a teplot v soustavách 
kontrola diodu oběhových čerpadel 
kontrola od vzdušnění
kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur 
kontrola a namazáni 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 teploměrů a manometrů 
kontrola a propláchnuti sít všech filtrů tlakovou vodou 1 x ročně

I xročně

l x 14 dni 
1x14 dni 
1 x 14 dní 
1 x ročné

i
t

i
x roone

I x tnésičně
1 x ročně
2 x ročně
1 x ročně 
I x ročně 
1 x ročné 
1 x ročně

a kontrola M&R

i
! ?
' I

*
a
Iee
\
*
í

1*
i
i
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Příloha č. 4
Příloh* č. 1 Smlouvy - Aktualizovaná specifikace majetkutext

' umístění*.

Praha 5 - Nové Butovice. tíěhounkova 2452
: specifikace:

( objekt plynové kotelny NBOK i2 ve. 
i technologického zařízení:

Mezi školami 2472/12
předávací stanice BO 22

Dominová 2468/5
: předávací stanice BO 23

Dominová 2464/13
; předávací stanice BO 24

Běhounkuva 2458/39
předávací stanice BO 25

. Béhounkov a 2454/47předávau stanice BO 26

. Petržílkova 2489/52předávací stanice BO Zl 7

Petrákova 2484/42předávací stanice BO Z18

teplovod 503 v kolektoru

ul. Vvbíralova 938, Černý Mostpředávací stanice PS 27

ul. Fejfarova 920, Černý Most! předávací stanice PS 28

! technologická část plynové kotelny 
: meziobjektový rozvod mezi kotelnou a 
. objektem NI I Car

a

' lokalita areálu Vaničková 1230, Strahov. Praha 6

' Na Václavce 3, Praha 5kotelna
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