
SMLOUVA O TRVALÉM PARTNERSTVÍ 
A SPOLUPRÁCI

mluvní strany:

Severní energetická a.s.

IČO: 28677986

DIČ: CZ699003245

číslo účtu: 117043303/0300

sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu B., vložce 1986, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ústí nad Labem

zastoupená předsedou představenstva Ing. Tomášem Fohlerem a členem 

představenstva Ing. Petrem Kolmanem 

(dále jen „Severní energetická“) 

a

Elektrárna Chvaletice a.s.

IČO: 28786009

DIČ: CZ699003245

číslo účtu: 117517863/0300

sídlo: Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ: 533 12

zapsaná v oddílu B., vložce 2905, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Hradci Králové

zastoupená předsedou představenstva Ing. Janem Dienstlem a členem představenstva

Ing. Lubošem Pavlasem

(dále jen „Elektrárna Chvaletice“)

a

České vysoké učení technické v Praze

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

číslo účtu: 19-5504780277/0100

sídlo: Praha - Dejvice, Zikova 1903/4, PSČ: 166 36

zastoupené rektorem Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc.

(dále jen „ČVUT“ )



(Severní energetická a Elektrárna Chvaletice a ČVUT dále jen „Smluvní strany“)

(Severní energetická nebo Elektrárna Chvaletice nebo ČVUT dále jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o trvalém partnerství a

spolupráci (dále jen „Smlouva“):

I.
Preambule -  SEV.EN

1. Severní energetická a Elektrárna Chvaletice jsou součástí skupiny SEV.EN (dále jen 

„Skupina SEV.EN“).

2. Skupina SEV.EN vznikla v roce 2013 a od svého počátku se hlásí k principům 

otevřeného konkurenčního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a podporuje 

moderní a účinné technologie.

3. Posláním Skupiny SEV.EN je zajišťování bezpečných a spolehlivých dodávek uhlí, 

elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních 

a environmentálních dopadů jejich výroby.

4. Severní energetická provozuje hornickou činnost spočívající v otvírce, přípravě a 

dobývání výhradních ložisek (hnědého uhlí) v lokalitě lomu Československé armády 

(ČSA), v níž se nachází výhradní ložisko vysoce výhřevného hnědého uhlí.

5. Elektrárna Chvaletice se zaměřuje zejména na činnosti týkající se výroby elektřiny a 

obchodu s elektřinou, obchodu s emisními povolenkami a výroby a rozvodu tepelné 

energie. Elektrárna Chvaletice provozuje elektrárnu o čtyřech 205 MW blocích, tzn. 

o celkovém výkonu 820 MW.

6. Severní energetická a Elektrárna Chvaletice mají zájem spolupracovat s ČVUT na 

řešení technických, ekonomických a ekologických otázek a problémů týkajících se 

Severní energetické a/nebo Elektrárny Chvaletice a jejich aktivit, a to zejména formou 

vědeckých studií, odborných stanovisek, expertních posudků, bakalářských, 

diplomových a doktorandských prací zpracovávaných na základě konkrétního zadání 

Severní energetické a/nebo Elektrárny Chvaletice a za podmínek dohodnutých 

v samostatné smlouvě.



II.

Preambule -  ČVUT

1. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

2. ČVUT má v současné době osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a 

fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, 

informačních technologií).

3. Na ČVUT nyní studuje přes 24 000 studentů.

4. Pro akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů 

a v rámci nich 441 studijních oborů.

5. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, 

kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

6. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které 

zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. -4 2 0 . místě.

V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. -  100. 

místě, v oblasti „Mechanical Engineering" na 101. -  150. místě, v oblasti „Computer 

Science and Information Systems" a „Electrical Engineering" na 151. -  200. místě, a 

stejně tak i v oblastech „Mathematics" a „Physics and Astronomy".

7. ČVUT má zájem spolupracovat se Severní energetickou a Elektrárnou Chvaletice na 

řešení technických, ekonomických a ekologických otázek a problémů týkajících se 

Severní energetické a/nebo Elektrárny Chvaletice a jejich aktivit, a to zejména formou 

vědeckých studií, odborných stanovisek, expertních posudků zpracovávaných ČVUT, 

a formou bakalářských, diplomových a doktorandských prací zpracovávaných 

studenty ČVUT, na základě konkrétního zadání Severní energetické a/nebo 

Elektrárny Chvaletice a za podmínek dohodnutých v samostatné smlouvě.

8. ČVUT bude se Severní energetickou a Elektrárnou Chvaletice spolupracovat 

prostřednictvím Odboru pro přípravu a řízení projektů Rektorátu ČVUT se zapojením 

jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů a odborných útvarů.

III.

Předmět Smlouvy

1. Severní energetická a Elektrárna Chvaletice a ČVUT se zavazují spolupracovat na 

řešení technických, ekonomických a ekologických otázek a problémů týkajících se 

Severní energetické a/nebo Elektrárny Chvaletice a jejich aktivit, a to zejména formou 

vědeckých studií, odborných stanovisek a expertních posudků zpracovávaných 

ČVUT, a formou bakalářských, diplomových a doktorandských prací zpracovávaných



studenty ČVUT, na základě konkrétního zadání Severní energetické a/nebo 

Elektrárny Chvaletice.

2. Konkrétní zadání Severní energetické a/nebo Elektrárny Chvaletice a podmínky, za 

nichž ČVUT nebo jeho student(i) toto zadání zpracuje(í), budou vždy předem 

dohodnuty v samostatné smlouvě.

3. V samostatné smlouvě budou vždy dohodnuta práva a povinnosti Smluvních stran 

týkající se konkrétního zadání Severní energetické a/nebo Elektrárny Chvaletice, a 

to včetně povinnosti chránit a utajovat ve sjednaném rozsahu před třetími osobami 

skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství a důvěrné informace.

4. Severní energetická a Elektrárna Chvaletice a ČVUT se zavazují vyhodnocovat 

plnění konkrétních zadání dohodnutých v samostatných smlouvách minimálně 

jednou za kalendářní pololetí.

IV.

Účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je uzavřena podepsáním Smluvními stranami, nabývá účinnosti 

uzavřením a sjednává se na dobu neurčitou.

2. Severní energetická i Elektrárna Chvaletice i ČVUT jsou oprávněny tuto Smlouvu 

vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a počně 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného vyhotovení 

výpovědi ostatním Smluvním stranám. Uplynutím výpovědní doby tato Smlouva 

zaniká.

3. Následky porušení povinností dohodnutých v samostatné smlouvě uzavřené na 

základě této Smlouvy, stejně tak jako právo samostatnou smlouvu vypovědět nebo 

od ní odstoupit, budou upraveny vždy v příslušné samostatné smlouvě.

V.

Publicita

1. Jakékoli zprávy pro tisk, veřejná prohlášení, propagace nebo publicita navrhované 

k veřejnému sdělení, které se týkají této Smlouvy, budou podléhat předchozímu 

schválení Smluvních stran. Toto schválení nesmí být bezdůvodně odepřeno.

2. Výsledky spolupráce podle této Smlouvy budou prezentovány prostřednictvím 

tiskových zpráv nebo zápisů, případně jinou předem Smluvními stranami schválenou 

formou.



Oznámení a korespondence

1. Korespondence, oznámení, výpověď čí jiná sdělení podle této Smlouvy budou 

doručována Smluvním stranám osobně nebo zasílána doporučenou poštou na tyto 

adresy:

VI.

Pro Severní energetickou: Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

k rukám: Ing. Tomáš Fohler

Pro Elektrárnu Chvaletice: Elektrárna Chvaletice a.s.

Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ: 533 12 

k rukám: Ing. Luboš Pavlas

Pro ČVUT: České vysoké učení technické v Praze

Rektorát

Praha - Dejvice, Zikova 1903/4, PSČ: 166 36 

k rukám: Mgr. Darja Elfmarková

2. Výše uvedené adresy a kontaktní osoby mohou být měněny jednostranným 

písemným oznámením příslušné Smluvní strany s tím, že takováto změna se stane 

vůči ostatním Smluvním stranám účinnou 10. (desátým) pracovním dnem po doručení 

takového oznámení ostatním Smluvním stranám.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 

náleží Severní energetické, dva Elektrárně Chvaletice a dva ČVUT.

2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to dodatky podepsanými všemi 

Smluvními stranami.

3. Na základě dohody Smluvních stran se tato Smlouva a samostatné smlouvy 

uzavřené na jejím základě řídí právem České republiky, a to zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po jejím vzájemném a 

důkladném projednání, podrobném přečtení a odsouhlasení všech jejích ustanovení,



dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne :.....2015 V Praze dne .......2015

Severní energetická a.s. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Tomáš Fohler, Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
předseda představenstva rektor

Elektrárna Ghvaletice a.s.
Ing. Luboš Pavlas, člen představenstva

Severní energetická a.s.
Ing. Petr Kolman, 
člen představenstva


