
DODATEK č, 1 ke smlouvě „Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci 
energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav"

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze

dne 16.6.2017

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným 

výsledkem ze dne 16.6.2017 se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito stranami:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. Pr, 1233

sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

00390780

CZ00390780

IČ:

DIČ:

e-mail:

bankovní spojení 

číslo účtu: 

zastoupena: Ing. Petrem Baťkou, ředitelem organizace

(dále jen „Klient")

a

Ampér Savings, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B 8144/KSBR

sídlo: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno

01428357

CZ01428357

IČ:

DIČ:

e-mail:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený: Ing. Martinem Nádeníčkem, předsedou představenstva

(dále jen „ESCO")

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "strany" a jednotlivě jako "strana")



DODATEK č. 1 ke smlouvě „Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci 
energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav"

Článek 1.Preambule

1. Na základě ustanovení článku 13 smlouvy, odstavce 4 „Doporučená dodatečná opatření" 

smlouvy byl dne 26.3.2020 ze strany ESCO Klientovi předložen Návrh na provedení 

dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti areálu Nemocnice Břeclav, 
příspěvková organizace v rámci projektu Poskytovaní energetických služeb se zaručeným 

výsledkem.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava relevantních ustanovení smlouvy zohledňující 

rozšíření základních prostých opatření zrealizovaných ESCO o nová dodatečná opatření 
definovaná ve výše uvedeném návrhu ESCO, zejména pak doplnění příloh smlouvy dále 

specifikovaná v článku 2 tohoto dodatku č. 1.

3. Návrh na provedení dodatečných opatření byl projednán oběma smluvními stranami a 

odsouhlasen. Definitivní projektové řešení předpokládá schválení ze strany dotčených 

orgánů v procesu stavebního řízení. V případě nepředvídaných požadavků ze strany 

těchto dotčených orgánů, které by významně ovlivnily navržené řešení, bude konkrétní 

řešení upraveno písemnou dohodou obou stran.

4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že postupují při realizaci 
doporučených dodatečných opatření v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 Sb (dále jen ZZVZ). Změny závazku z uzavřené smlouvy jsou zcela 

v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a jejich rozsah činí 23,2%. Nejedná se tedy o 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dodatečná opatření nebyla 

zahrnuta v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytná, neboť vhodně doplňují původní 
navržená a následně provedená úsporná opatření. Zároveň není možná změna v osobě 

dodavatele, neboť ESCO poskytuje energetické služby Klientovi, přičemž opatření 

navržená tímto dodatkem se stanou součástí všech úsporných opatření instalovaných u 

Klienta a změna dodavatele by Klientovi způsobila značné obtíže.

Článek 2. Úprava smluvních ujednání

1. Příloha č. 2 smlouvy „Popis základních opatření11 se rozšiřuje o „Popis dodatečných 

opatření11 uvedený v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku

2. Příloha č. 3 smlouvy „Cena a její úhrada11 se rozšiřuje o doplněk uvedený v Příloze č. 2 

k tomuto dodatku.

3. Příloha č. 4 smlouvy „Harmonogram realizace projektu11 se rozšiřuje o text uvedený 

v příloze č. 3 k tomuto Dodatku.

4. Současné znění Přílohy č. 5 smlouvy „Výše garantované úspory, sankce za nedosažení 
garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory11 se ruší a nahrazuje 

novým zněním uvedeným v Příloze č. 4 k tomuto Dodatku. Při tom v žádném roce 

nedochází ke snížení garantované výše úspor nákladů, ale naopak. Od roku 2021 se roční 

výše garantované úspory oproti původní garantované úspoře každý rok zvyšuje.

5. Příloha č. 6 smlouvy „Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů11 

se rozšiřuje o doplněk uvedený v Příloze č. 5 k tomuto dodatku.



DODATEK č. 1 ke smlouvě „Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci 
energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav11

6. Příloha č. 8 smlouvy „Oprávněné osoby" je aktualizována ke stávajícím stavu a nové znění 

je uvedeno v Příloze č. 6 k tomuto Dodatku.

7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek 3.Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

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. 

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že přílohy 1 a 5 Dodatku 

obsahují obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit ESCO. 

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně 

odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. 
Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude- 

li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno 

Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. O uveřejnění v registru smluv bude Klient 
informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z 

registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

3. Smluvní strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 
1 jsou dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito 

smluvní volnosti stran a že se tento Dodatek č. 1 uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 6.

Za ESCO:Za Klienta:

v Břeclavi, dne 4.1.2021v Břeclavi, dne 4.1.2021

©
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