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Memorandum o spolupráci 
 
ČEZ, a. s. 

IČO:   45274649 
DIČ:   CZ45274649 

se sídlem:  Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Česká republika 
zastoupená:  Ing. Danielem Benešem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva 

Ing. Bohdanem Zronkem, ředitelem divize jaderná energetika a členem 

představenstva 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxx 

registrovaná v Obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1581, 
(dále jen „ČEZ“) 

 

a 
 

Teplárny Brno, a.s. 
IČO:   46347534 

se sídlem:  Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná, Česká republika  
zastoupená:  RNDr. Jiřím Hermanem, PhD., předsedou představenstva 

   Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva  

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxx 
registrovaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 786 

(dále jen „Teplárny Brno“) 
 

a 

 
 

(dále společně jen „strany memoranda“) 
 

Vedeny snahou o podporu a dlouhodobý rozvoj ekologického, efektivního a cenově dostupného centrálního 

dálkového vytápění pro obyvatele Brna, dohodly se strany na následujícím memorandu o spolupráci (dále jen 
„memorandum“). 

 
PREAMBULE 

 
(1) Teplárny Brno dodávají teplo do více než 100 000 domácností, řady administrativních budov, 

průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů v Brně a jeho okolí. 

(2) Teplárny Brno provozují vlastní centrální (primární) a lokální zdroje, které zajišťují přibližně 75 % tepla 
pro soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“). Primárním palivem na vlastních zdrojích 

Tepláren Brno je téměř výhradně zemní plyn. Přibližně 25 % tepla nakupují Teplárny Brno ze zařízení na 
energetické využití odpadu SAKO Brno, a.s., jejímž jediným akcionářem je Město Brno (dále jen „SAKO 

Brno“).  

(3) V současnosti jsou připravovány záměry biomasového zdroje Tepláren Brno pro lokalitu Brno-Sever a třetí 
linky SAKO Brno, po jejichž uvedení do provozu by se podíl zemního plynu na výrobě tepla měl snížit na 

přibližně 50 %, což koresponduje se stávajícím vývojem energetické politiky České republiky i Evropské 

unie.  

(4) ČEZ provozuje v Jaderné elektrárně Dukovany (dále jen „EDU“) čtyři stávající jaderné bloky, 
s předpokladem provozu do let 2045 až 2047. ČEZ dále v lokalitě Dukovany připravuje výstavbu nového 

jaderného zdroje, jehož uvedení do provozu se předpokládá v roce 2036. 

(5) Teplárny Brno mají zájem na dlouhodobě stabilních dodávkách tepla pro brněnské domácnosti, jakož i 
pro další subjekty na území Brna a snaží se o rozvoj ekologického dálkového vytápění v Brně v maximální 

možné míře. 

(6) Strany memoranda si uvědomují svoji společenskou odpovědnost při naplňování ambiciózních cílů České 

republiky v rámci Zelené dohody pro Evropu, k těmto cílům se aktivně hlásí a berou na vědomí, že plnění 

těchto cílů je spojeno s rozsáhlými technologickými změnami rovněž v oblasti teplárenství, které vyžadují 

nemalé investiční prostředky.  
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(7) Strany memoranda si dále uvědomují, že s ohledem na stávající a budoucí riziko omezení dodávky 

zemního plynu je třeba realizovat opatření k diverzifikaci palivové základny a přispět tak k udržení 

bezpečnosti dodávky pro odběratele tepla ze SZTE v Brně.  

(8) Strany memoranda si zároveň uvědomují nezbytnost zabezpečit dodávku tepla domácnostem a dalším 

subjektům v Brně dlouhodobě ekonomicky udržitelným způsobem. 

(9) Strany memoranda již prostřednictvím Memoranda o spolupráci ze dne 27.4.2009 deklarovaly, že chtějí 
spolupracovat na přípravě projektu „Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) do Brna“ 

horkovodním napáječem (dále rovněž jen „Projekt“). Vzhledem ke změně podmínek Projektu je původní 

Memorandum o spolupráci ze dne 27.4.2009 nahrazeno tímto novým Memorandem.  

 

VZHLEDEM KE SHORA UVEDENÉMU SE STRANY MEMORANDA DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

 

I. Předmět 

(1) Strany memoranda deklarují, že mají společný zájem na posouzení Projektu „Dodávky tepla z Jaderné 
elektrárny Dukovany (EDU) do Brna“ a v případě potvrzení technické a ekonomické proveditelnosti i na 

pokračování další přípravy tohoto Projektu. 

(2) Za účelem dosažení cíle dle bodu (1) strany memoranda ustavily pracovní skupinu, která bude odpovědná 

za zpracování technické, právní a obchodní části posouzení Projektu. 

(3) Pracovní skupina vyvine takové úsilí, aby bylo možné v termínu do 30.9.2022 předběžně vyhodnotit 

přínosy Projektu z pohledu části technické, právní a obchodní. 

(4) Po vyhodnocení předběžných výsledků a závěrů získaných z výše uvedených částí posouzení bude 
posouzení dopracováno do takového stadia, že nejpozději do 31.12.2022 se strany memoranda 

rozhodnou o pokračování přípravy Projektu nebo o zastavení Projektu. V případě rozhodnutí 
o pokračování Projektu strany memoranda formou dodatku změní nebo doplní Memorandum o předmět 

a oblast navazující spolupráce, event. k tomuto uzavřou samostatnou smlouvu na Memorandum 

navazující.   

(5) Předmětem tohoto memoranda je vymezit budoucí spolupráci, v rámci které se strany memoranda budou 

podílet na realizaci shora uvedených cílů, a to rovněž s ohledem na body Preambule (dále rovněž jen 

„cíle memoranda“). 

II. Oblast vzájemné spolupráce 

 
(1) Spolupráce mezi stranami memoranda bude vykonávána účelně v návaznosti na aktuální potřeby a 

v souladu s cíli memoranda s tím, že strany memoranda: 

a. nominují své zástupce do pracovní skupiny, kteří budou odpovědní za zpracování dílčích částí 

posouzení Projektu a dalších materiálů souvisejících s pokračováním přípravy Projektu; 

b. se budou účastnit jednání souvisejících s posouzením Projektu a další přípravy Projektu, 
přičemž na tato jednání budou připravovat materiály dle dohodnutých úkolů v rozsahu, který 

lze spravedlivě požadovat; 

c. se budou informovat s dostatečným předstihem o svých záměrech, které mají nebo by mohly 

mít nikoli nepodstatný vliv na cíle memoranda; 

d. si poskytnou veškerou součinnost nezbytnou k naplnění cílů memoranda, kterou od nich lze 

spravedlivě požadovat, a to včetně součinnosti při získávání dotačních titulů; 

e. si budou vyměňovat a sdílet informace a zkušenosti relevantní ve vztahu k cílům memoranda; 

f. budou analyzovat problematiku teplárenství vzájemně nebo na odborných fórech s ohledem 

na cíle memoranda;  

g. budou v rámci svých možností a kompetencí navrhovat a prosazovat vhodné formy podpory 

centrálního dálkového vytápění především z nízkoemisních zdrojů; 

h. budou identifikovat bariéry naplnění cílů memoranda a hledat řešení k jejich odstranění; 

i. budou spolupracovat při zajištění podpory a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy; 

j. si nesou své náklady související s předmětem spolupráce; 
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k. v případě prací zajišťovaných dodavatelsky pro naplnění cílů memoranda, budou konzultovat 

možné dodavatele v mezích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a před 

zadáním zakázky dojednají, jaká strana či jakým poměrem strany ponesou související náklady;  

l. mezi sebou uzavřou v případě potřeby závazné smluvní dokumenty, kterými stanoví práva a 
povinnosti při plnění dílčích úkolů nezbytných pro naplnění cílů memoranda nebo pro naplnění 

dlouhodobé konkrétní obchodní spolupráce. 

 

III. Zacházení s důvěrnými údaji 

 
(1) Strany memoranda mezi sebou sjednávají, že pokud by mělo v rámci vzájemné spolupráce podle 

tohoto memoranda docházet k předávání důvěrných údajů, uzavřou před tím samostatnou smlouvu 

(dohodu) o zachování důvěrnosti informací, a to před zahájením předávání takovýchto informací.  

(2) Strany memoranda berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu 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.  

(3) Veškerá spolupráce mezi stranami memoranda respektuje zákaz jednání narušujícího hospodářskou 

soutěž, včetně výměny informací umožňující takové narušení. 

 

IV. Platnost a trvání memoranda 
 

Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. 

 
V. Změny 

 
Toto memorandum lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky, jež musí být jako 

takové označeny a podepsány všemi stranami. Tyto dodatky podléhají témuž režimu jako toto memorandum 
a stanou se jeho nedílnou součástí. 

 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

 
(1)  Strany memoranda mohou toto memorandum ukončit písemnou výpovědí, přičemž výpovědní doba je 

stanovena na dva (2) měsíce a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé straně. 

(2) Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran 

obdrží po jednom z nich. 

(3)  Strany memoranda prohlašují, že si toto memorandum řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují 

se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni či nevýhodných podmínek připojují své 

podpisy. 

 

V Praze dne: 20. 6. 2022    V Brně dne: 20. 6. 2022 
 

Za ČEZ:                                      Za Teplárny Brno: 
 

 

________________                                                   ________________ 
Ing. Daniel Beneš, MBA,     RNDr. Jiří Herman, PhD. 

předseda představenstva    předseda představenstva 
generální ředitel      

 

 
________________     ________________ 

Ing. Bohdan Zronek      Ing. Petr Fajmon, MBA 
člen představenstva     člen představenstva 

ředitel divize jaderná energetika    a generální ředitel 


