
 

 

 

OBJEDNÁVKA 

Zpracování energetického auditu ČOV Slaný 
číslo: 011/2023/O 

 Dodavatel: České vysoké učení technické v Praze 

  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

  Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad 

 

Ve Slaném 26. 01. 2023 

 

Objednáváme u Vás zpracování energetického auditu dle vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém 
auditu provádějící zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v aktuálním znění pro ČOV ve Slaném 
na základě Vámi doručené cenové nabídky ze dne 25. 1. 2023. 

Cílem Energetického auditu bude zejména, kromě naplnění požadavků plynoucích z platných zákonů  
a prováděcích předpisů, zefektivnění nakládání s energií energetického hospodářství ČOV Slaný. 

Zpracovaný dokument bude 

 sloužit pro jako vodítko pro strategické rozhodování zadavatele o investicích do výrobních 
technologií a dalších nástrojů v oblasti udržitelné energetiky; 

 obsahovat klíčové parametry navrhovaných řešení z pohledu jejich následného projektování 
(jako např. výkony, prostorové nároky, klíčové provozní vlastnosti, atp.); 

 sloužit jako podklad pro zadání projekčních prací ve smyslu basic design vybraných variant; 

 vypracován v souladu s platnou legislativou a platnými prováděcími předpisy. 

Vypracovaný dokument nebude: 

 projektovou dokumentací řešení variant; 

 projektovou dokumentací v žádném smyslu stavebního zákona; 

 neřeší realizovatelnost variant ve vztahu ke třetím subjektům, ani státní správě až na výjimky po 
dohodě s objednatelem. 

Termín zpracování energetického auditu a zahájení prací: 
Do 8 týdnů od protokolárně potvrzeného předání podkladů od objednatele, za předpokladu, že 
vlastník (město Slaný) bude bez zbytečných odkladů kooperovat se zpracovatelem studie. 
Předpokládaný termín zahájení prací: 1. 4. 2023 
 
Cena za zpracování energetického auditu je 150 tis. Kč bez DPH. Cena obsahuje veškeré náklady 
zpracovatele spojené s provedením díla. 
 
Forma výstupu zakázky: 
Zpracovaná zpráva bude předána objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních a také v elektronické 
formě. 
  



 

 

 
 
 
 
 
Kontaktní osoby objednatele: 
………………… 
 

 

Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu potvrzeného pracovníkem objednatele.  

Fakturu odešlete na adresu ………………  

Splatnost faktury 14 dní ode dne vystavení. 

 

Pozn.:  

Na tuto objednávku se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru 

smluv. Dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti. Povinnost zveřejnění je na straně 

objednatele.  

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 


