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S VKY PLYNU

(é.sml.: P112019038)
Lumius, spol. s r.o., se sidlem Horni 700, 73925 Sviadnov, zapsén v obchodnl’m rejstfiku Krajského soudu v Ostravé, odd. C,
6. vloiky 27060, 10: 25911945, DIC: 0225911945, kterou zastupuje: Aleé Bartonl’k, regiona’lnl’ manaier. Bankovni spojeni: CZ -

(déle jen ,,dodavatel“)

a

Zoologické zahrada Olomouc, pfispévkové organizace se sidlem Dan/vinova 222/29, 77900 Olomouc, zapsén v obchodnim
rejstfiku Krajsky soud v Ostravé, odd. Pr, 6. vloiky 7, IC: 00096814, DIC: CZ00096814, kterou zastupuje: Dr.lng Radoml’r
Hanéfi, feditel. B

(déle jen ,,odbératel“)

uzaviraji ve smyslu § 72 odst. 2, zékona é. 458/2000 3b., Energeticky zékon (déle jen EZ) tuto smlouvu:

éLANEK I.
Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem plnénl' této smlouvy ze strany dodavatele je dodat odbérateli plyn a zajistit na vlastni Uéet sluibu distribuce
plynu.

2. Piedmétem plnénf této smlouvyje déle pfeneseni odpovédnosti za odchylku na dodavatele.

3. Pfedmétem plnéni smlouvy ze strany odbératele je zaplatit cenu za dodévku plynu a zaplatit cenu za distribuci plynu
uplatnénou v souladu s cenovou regulaci.

4. Odbératel proh|a§uje, Ze pro pfedmétné odbérné mista mé smistné pfisluénym provozovatelem distribuéni soustavy
uzavfenu platnou smlouvu o pfipojeni. Neuzavfenl' smlouvy o pfipojem’ je podstatnym poruéenim smlouvy.

5. Odbératel prohlaéuje, 2e veékeré L’Idaje o odbérnych mistech poskytnuté dodavateli jsou plné v souladu se smlouvou o
pfipojenl’. V pfipadé uvedenl’ odliénych Lidajfl bere odbératel na védomi, 2e dodavatel je povinen seu‘idit udaji poskytnutymi
ph’sluénYm provozovatelem distribuém’ soustavy.

CLANEK u.
Dodévka plynu

1 Doda’vku plynu plni dodavatel jeho pfedénim do odbérnych mist odbératele specifikovanych vPFiIoze 6. 1, které je
nedilnou souéésti této smlouvy.

2. Doda’vka plynu do odbérnjch mist odbératele bude zaha’jena dne 01.01.2020. Pokud nedojde k potvrzeni tohoto terminu
zahéjeni dodévky v systému OTE, a.s. ze strany pfisluéného provozovatele distribuéni soustavy (PDS), a to z dflvodfi
spoéivajicich na strané odbératele, bude dodévka plynu do odbérnych mist odbératele zahéjena k nejbliiéimu moinému
terminu, ktery bude akceptova’n PDS.

3. V pfl’padé mimofédnych zmén odbéru oproti hodnotém uvedenyIm v Pfi'loze 6. 1, které odebl’rané mnotvf zméni o vice
nei 20 % oproti oznémenému prt‘llbéhu spotfeby, je odbératel povinen o této zméné informovat dodavatele (prioritné viz
élének Komunikace této smlouvy, alternativné pak e-mailové adresa:

4. fipadé zmén éi poiadavkfl na zménu technickych parametrfl odbéru je odbératel povinen oznémit tuto skuteénost

nejméné jeden pracovni den pfed terminem stanovenym pro takovou zménu ve vyhlééce é. 349/2015 Sb. v L’Jéinném znéni
éi vjiném pro tuto zménu aplikovatelném prévnim pfedpisu. fipadé nesplnéni této povinnosti odbératelem, nenese
dodavatel odpovédnost za ékodu, které neprovedenl’m takové zmény odbérateli vznikne.
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S VKY PLYNU

(é.sml.: P112019038)
Lumius, spol. s r.o., se sidlem Horni 700, 73925 Sviadnov, zapsén v obchodnl’m rejstfiku Krajského soudu v Ostravé, odd. C,
6. vloiky 27060, 10: 25911945, DIC: 0225911945, kterou zastupuje: Aleé Bartonl’k, regiona’lnl’ manaier. Bankovni spojeni: CZ -

(déle jen ,,dodavatel“)

a

Zoologické zahrada Olomouc, pfispévkové organizace se sidlem Dan/vinova 222/29, 77900 Olomouc, zapsén v obchodnim
rejstfiku Krajsky soud v Ostravé, odd. Pr, 6. vloiky 7, IC: 00096814, DIC: CZ00096814, kterou zastupuje: Dr.lng Radoml’r
Hanéfi. feditel-B—
(déle jen ,,odbératel“)

uzaviraji ve smyslu § 72 odst. 2, zékona é. 458/2000 3b., Energeticky zékon (déle jen EZ) tuto smlouvu:

éLANEK I.
Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem plnénl' této smlouvy ze strany dodavatele je dodat odbérateli plyn a zajistit na vlastni Uéet sluibu distribuce
plynu.

2. Piedmétem plnénf této smlouvyje déle pfeneseni odpovédnosti za odchylku na dodavatele.

3. Pfedmétem plnéni smlouvy ze strany odbératele je zaplatit cenu za dodévku plynu a zaplatit cenu za distribuci plynu
uplatnénou v souladu s cenovou regulaci.

4. Odbératel proh|a§uje, Ze pro pfedmétné odbérné mista mé smistné pfisluénym provozovatelem distribuéni soustavy
uzavfenu platnou smlouvu o pfipojeni. Neuzavfenl' smlouvy o pfipojem’ je podstatnym poruéenim smlouvy.

5. Odbératel prohlaéuje, 2e veékeré L’Idaje o odbérnych mistech poskytnuté dodavateli jsou plné v souladu se smlouvou o
pfipojenl’. V pfipadé uvedenl’ odliénych Lidajfl bere odbératel na védomi, 2e dodavatel je povinen sen‘idit udaji poskytnutymi
ph’sluénYm provozovatelem distribuém’ soustavy.

CLANEK u.
Dodévka plynu

1 Doda’vku plynu plni dodavatel jeho pfedénim do odbérnych mist odbératele specifikovanych vPFiIoze 6. 1, které je
nedilnou souéésti této smlouvy.

2. Doda’vka plynu do odbérnjch mist odbératele bude zaha’jena dne 01.01.2020. Pokud nedojde k potvrzeni tohoto terminu
zahéjeni dodévky v systému OTE, a.s. ze strany pfisluéného provozovatele distribuéni soustavy (PDS), a to z dflvodfi
spoéivajicich na strané odbératele, bude dodévka plynu do odbérnych mist odbératele zahéjena k nejbliiéimu moinému
terminu, ktery bude akceptova’n PDS.

3. V pfl’padé mimofédnych zmén odbéru oproti hodnotém uvedenyIm v Pfi'loze 6. 1, které odebl’rané mnotvf zméni o vice
nei 20 % oproti oznémenému prt‘llbéhu spotfeby, je odbératel povinen o této zméné informovat dodavatele (prioritné viz
élének Komunikace této smlouvy, alternativné pak —e-mailové adresa:
—

4. fipadé zmén éi poiadavkfl na zménu technickych parametrfl odbéru je odbératel povinen oznémit tuto skuteénost

nejméné jeden pracovni den pfed terminem stanovenym pro takovou zménu ve vyhlééce é. 349/2015 Sb. v L’Jéinném znéni
éi vjiném pro tuto zménu aplikovatelném prévnim pfedpisu. fipadé nesplnéni této povinnosti odbératelem, nenese
dodavatel odpovédnost za ékodu, které neprovedenl’m takové zmény odbérateli vznikne.
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CLANEK Ill.

Cena plnéni

1 Gene za dodany plyn se uréi jako souoin skuteéné odebraného mnoistvr’ zemm’ho plynu v pfr’sluéném zUétovacr’m obdobl’ a
smluvni jednotkové ceny za plyn uvedené niie, které je stanovena jako cena pevné a neménné pro dany kalendérni rok.

Cena éini (bez DPH):

Rok Cena Jednotka

2020 549,- CZK/MWh

Cena je koneéné, zahrnuje cenu za komoditu. pevnou cenu pfepravy a pevnou cenu strukturovéni. Nezahrnuje cenu za
sluiby distribuce a daléi regulované sluiby.

2. Gene za sluiby distribuce, tj. cena za prepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za sluiby operétora trhu je uréena
v souladu s prévnl’mi predpisy.

3‘ V pfipadé prekroéeni nebo nedoéerpéni smluveného objemu za stanovené obdobi nebude dodavatel L’Iétovat odbérateli
iédné pokuty éi sankce s vyjimkou pfi’padfl pfedéasného ukonéem’ smlouvy, které je upraveno m’ie.

4. Pokud se vdobé platnosti této smlouvy zméni cenové rozhodnuti ERU, z nichi vycha’zi ujedna’ni této smlouvy o cené
plnéni, pak je dodavatel povinen v téchto cenéch i flétovat. S timto pfipadnym postupem je odbératel srozumén, nemé proti

nému némitek a zavazuje se hradit dodavateli cenu plnéni plné v souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy.

5. K cena’m uvedenym vpredchozich odstavcich tohoto élénku se pripoéitévé dan zpfidané hodnoty podle zékona
é. 235/2004 Sb.

6. Dodavatel bude odbérateli da'le uétovat dafi ze zemniho plynu, pripadné daléi dafi, jejii platbu vyiaduji platné pra’vm’
pfedpisy. V pfipadé osvobozeni od dané z plynu je odbératel povinen dolozit povoleni k nabyti plynu osvobozeného od

dané vydané Celnim uradem v den uzavfeni smlouvy, 6i bez odkladu po vydéni povoleni, nejpozdéji v§ak sedm dnfl pied
poéétkem dodévky (:i poéétkem obdobi, na néji je toto osvobozeni uplatnovéno. Pokud dojde kjakékoliv zméné
skuteénosti souvisejicich s povolenim k nabyti plynu osvobozeného od dané (zména méridla, pfepoéitévaée apod.), je

odbératel povinen tuto informaci dodavateli pisemné oznémit do 14 mt: od této zmény. Zménu jii vydaného povoleni je
odbératel povinen doloiit dodavateli bezodkladné po jejim vydéni Celnl’m afadem.

7. Odbératel prohlaéuje, 2e doda’vany plyn (nomenklatura 2711 21) je uréen k pouiiti dle § 4 odst. 1 pism. b) a pism. c)
zékona 6. 261/2007 8b., 0 stabilizaci vefejnych rozpoétfl, (:ést étyficété pa’té a dodavatel bude odbérateli notovat dar'I ze
zemniho plynu dle § 6 odst. 2 pism. g) a pism. h) dle tohoto zékona. Odbératel vyslovné prohlaéuje, 2e dodévany plyn nenI’
uréen ,,k pouiiti, nabr’zeny k prodeji nebo pouiivany pro pohon motorfi nebo pro jiné fléely“ dle § 4 odst. 1 pism, a) zékona

é. 261/2007 Sb., 0 stabilizaci vefejnych rozpoétfl, éést étyficété pa’té. V pripadé, 2e odbératel mé zéjem dodévany plyn
pouil’vat dle § 4 odst. 1 pism. a), je povinen tuto skuteénost sdélit dodavateli, jinak ponese odpovédnost za nesprévné uiiti

sazby dané.

CLANEK IV.

Uétovéni a placeni

1 Dodavatel provédi vyflétovéni sjednané dodévky plynu a sjednanfrch distribuénich sluieb, které jsou pfedmétem této
smlouvy, dafiovym dokladem-fakturou v periodicité jednoho mésice pro odbérné mista s mérenim typu A, B nebo CM a
v periodicité minimélné jednoho roku pro odbérné mista vybavené méfenim typu C, a to na zékladé udajfl 2 méfeni plynu.
Faktura-danovy doklad bude vystavena vidy nejpozdéji do 15. dne kalendéfniho mésice nésledfljiciho po fakturaénim
obdobr’. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnénije posledni den fakturaéniho obdobi.

2. Splatnost faktur i ostatnl’ch plateb vyplyvajicich z této smlouvy mimo zéloh pro odbérné mista s méfenim typu A, B nebo
CM je 14 dnfl od vystaveni faktury dodavatelem. Splatnost faktur i ostatnich plateb vyplyvajicich z této smlouvy mimo
za’loh pro odbérné mista s méfenim typu C je 14 dnfi od data vystaveni faktury dodavatelem. Faktura je dodavatelem
odbérateli odesléna obvylm zpfisobem v listinné a/nebo elektronické podobé, a to vyhradné na adresu/y pro zasiléni
faktur uvedenou/é v tomto élénku. Pripadne-Ii den splatnosti na den pracovniho volna, den pracovniho klidu, (:i stétni

svétek, je dnem splatnosti nejbliiéi nésledujici pracovni den. PIatba se povaiuje za splnénou, je—Ii fédné identifikovéna

(oznaéena spra'vnSIm variabilnim symbolem, popr. daléimi platebnimi Udaji) a pripséna v predmétné ééstce na bankovni

L’Jéet uréeny ve faktufe dodavatelem.
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CLANEK Ill.

Cena plnéni

1 Gene za dodany plyn se uréi jako souoin skuteéné odebraného mnoistvr’ zemm’ho plynu v pfr’sluéném zUétovacr’m obdobl’ a
smluvni jednotkové ceny za plyn uvedené niie, které je stanovena jako cena pevné a neménné pro dany kalendérni rok.

Cena éini (bez DPH):

Rok Cena Jednotka

2020 549,- CZK/MWh

Cena je koneéné, zahrnuje cenu za komoditu. pevnou cenu pfepravy a pevnou cenu strukturovéni. Nezahrnuje cenu za
sluiby distribuce a daléi regulované sluiby.

2. Gene za sluiby distribuce, tj. cena za prepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za sluiby operétora trhu je uréena
v souladu s prévnl’mi predpisy.

3‘ V pfipadé prekroéeni nebo nedoéerpéni smluveného objemu za stanovené obdobi nebude dodavatel L’Iétovat odbérateli
iédné pokuty éi sankce s vyjimkou pfi’padfl pfedéasného ukonéem’ smlouvy, které je upraveno m’ie.

4. Pokud se vdobé platnosti této smlouvy zméni cenové rozhodnuti ERU, z nichi vycha’zi ujedna’ni této smlouvy o cené
plnéni, pak je dodavatel povinen v téchto cenéch i flétovat. S timto pfipadnym postupem je odbératel srozumén, nemé proti

nému némitek a zavazuje se hradit dodavateli cenu plnéni plné v souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy.

5. K cena’m uvedenym vpredchozich odstavcich tohoto élénku se pripoéitévé dan zpfidané hodnoty podle zékona
é. 235/2004 Sb.

6. Dodavatel bude odbérateli da'le uétovat dafi ze zemniho plynu, pripadné daléi dafi, jejii platbu vyiaduji platné pra’vm’
pfedpisy. V pfipadé osvobozeni od dané z plynu je odbératel povinen dolozit povoleni k nabyti plynu osvobozeného od

dané vydané Celnim uradem v den uzavfeni smlouvy, 6i bez odkladu po vydéni povoleni, nejpozdéji v§ak sedm dnfl pied
poéétkem dodévky (:i poéétkem obdobi, na néji je toto osvobozeni uplatnovéno. Pokud dojde kjakékoliv zméné
skuteénosti souvisejicich s povolenim k nabyti plynu osvobozeného od dané (zména méridla, pfepoéitévaée apod.), je

odbératel povinen tuto informaci dodavateli pisemné oznémit do 14 mt: od této zmény. Zménu jii vydaného povoleni je
odbératel povinen doloiit dodavateli bezodkladné po jejim vydéni Celnl’m afadem.

7. Odbératel prohlaéuje, 2e doda’vany plyn (nomenklatura 2711 21) je uréen k pouiiti dle § 4 odst. 1 pism. b) a pism. c)
zékona 6. 261/2007 8b., 0 stabilizaci vefejnych rozpoétfl, (:ést étyficété pa’té a dodavatel bude odbérateli notovat dar'I ze
zemniho plynu dle § 6 odst. 2 pism. g) a pism. h) dle tohoto zékona. Odbératel vyslovné prohlaéuje, 2e dodévany plyn nenI’
uréen ,,k pouiiti, nabr’zeny k prodeji nebo pouiivany pro pohon motorfi nebo pro jiné fléely“ dle § 4 odst. 1 pism, a) zékona

é. 261/2007 Sb., 0 stabilizaci vefejnych rozpoétfl, éést étyficété pa’té. V pripadé, 2e odbératel mé zéjem dodévany plyn
pouil’vat dle § 4 odst. 1 pism. a), je povinen tuto skuteénost sdélit dodavateli, jinak ponese odpovédnost za nesprévné uiiti

sazby dané.

CLANEK IV.

Uétovéni a placeni

1 Dodavatel provédi vyflétovéni sjednané dodévky plynu a sjednanfrch distribuénich sluieb, které jsou pfedmétem této
smlouvy, dafiovym dokladem-fakturou v periodicité jednoho mésice pro odbérné mista s mérenim typu A, B nebo CM a
v periodicité minimélné jednoho roku pro odbérné mista vybavené méfenim typu C, a to na zékladé udajfl 2 méfeni plynu.
Faktura-danovy doklad bude vystavena vidy nejpozdéji do 15. dne kalendéfniho mésice nésledfljiciho po fakturaénim
obdobr’. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnénije posledni den fakturaéniho obdobi.

2. Splatnost faktur i ostatnl’ch plateb vyplyvajicich z této smlouvy mimo zéloh pro odbérné mista s méfenim typu A, B nebo
CM je 14 dnfl od vystaveni faktury dodavatelem. Splatnost faktur i ostatnich plateb vyplyvajicich z této smlouvy mimo
za’loh pro odbérné mista s méfenim typu C je 14 dnfi od data vystaveni faktury dodavatelem. Faktura je dodavatelem
odbérateli odesléna obvylm zpfisobem v listinné a/nebo elektronické podobé, a to vyhradné na adresu/y pro zasiléni
faktur uvedenou/é v tomto élénku. Pripadne-Ii den splatnosti na den pracovniho volna, den pracovniho klidu, (:i stétni

svétek, je dnem splatnosti nejbliiéi nésledujici pracovni den. PIatba se povaiuje za splnénou, je—Ii fédné identifikovéna

(oznaéena spra'vnSIm variabilnim symbolem, popr. daléimi platebnimi Udaji) a pripséna v predmétné ééstce na bankovni

L’Jéet uréeny ve faktufe dodavatelem.
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3. Odbératel se zavazuje na Uhradu odebfrané, ale dosud nevyfakturovaného plynu a sjednanflch distribuénich sluieb, plati’r

ve prospéch dodavatele zélohy. Zélohy budou zaplaceny na zékladé predpisu zéloh. Na tyto pfijaté platby budou
vystavovény Fédné dafiové doklady. Pfehled pfijatych plateb bude uveden v fédném dafiovém dokladu za pfisluéné
fakturaém’ obdobi. Rozdr’l mezi zélohou a skuteénou cenou dodévky bude vyrovnén na zékladé vystavené faktury s tim, 2e
doplatek bude odbératel hradit v predepsaném terminu splatnosti a pripadné pfeplatky vrétf dodavatel ve stejné lhflté

odbérateli na jeho Uéet uvedeny v této smlouvé.

4. Zélohové platby pro véechna odbérné mista s mérenfm typu A, B nebo CM jsou sjednény mésiéné jako 1 platba ve vYéi

1/12 2 predpoklédané roém’ platby vypoétené z plénu odbéru plynu nebo odbérového diagramu dle rozpisu zéloh. Zélohové

faktury hrazené mésféné jsou splatné 5. kalendéfni den mésice, za ktery se zéloha poskytuje.

5. Zélohové platby pro véechna odbérné mista s méfenim typu C jsou sjednény mésiéné jako 1 platba ve vyéi 1/12 z

pfedpoklédané roéni platby vypoétené z plénu odbéru pIynu nebo odbérového diagramu dle rozpisu zéloh. Zélohové
faktury hrazené mésiéné jsou splatné 5. kalendéfni den mésice, za ktery se zéloha poskytuje.

6. V pfipadé prodleni s 0hradou kterékoliv splatné pohleda’vky podle této smlouvy je dodavatel oprévnén L’rétovat odbérateli
0,06 % z dluiné ééstky denné.

7. Dafiové doklady o vyflétovéni (faktury, zélohy a ostatni platby dle této smlouvy) vystavene’ zpflsobem hromadného
zpracovéni dat nemusi obsahovat razitko ani podpis noastnikfl této smlouvy.

8. Veékeré platby dle této smlouvy se odbératel zavazuje uhradit formou bankovniho prevodu na éislo Oétu dodavatele,

uvedené na faktufe pfi pouiitl’ variabilnl’ho symbolu odpovr’dajr’ciho éislu vystavené faktury.

9. Adresa pro zasiléni faktur; Zoologicka’ zahrada Olomouc, pfr’spévkova’ organizace, DanNinova 222/29, 77900 Olomouc

10. fipadé, 2e bude odbératel nérokovat osvobozem’ od dané zplynu ve smyslu zékona é. 261/2007 Sb, 0 stabilizaci

verejnych rozpoétfl, na zékladé povoleni pfisluéného Celniho Gradu, je povinen pfedloiit takovéto povoleni dodavatel pfi
uzavfeni smlouvy. Nabude-li toto povoleni pozdéji, je moiné jej pfedloiit i pozdéji. V pripadé pozdéjéiho pfedloieni bude

povoleni uplatnéno ai v nejbliiéim moiném zdanitelném obdobi.

CLANEK v.

Omezeni a pferuéeni dodévky plynu, odstoupeni od smlouvy

1 Odbératel bere na védomi, 2e véichni L’Jéastnici trhu s plynem jsou povinni pfi stavu nouze a pfi predchézeni stavu nouze

podfidit se omezeni spotfeby plynu nebo zméné dodévky plynu.

2. Odbératel bere na védomi, ie V pripadech neoprévnéného odbéru plynu, je dodavatel opra’vnén pferuéit nebo ukonéit

doda’vku plynu, a to za podminek stanovenych prévnimi pfedpisy.

3. V pfipadé podstatného poruéeni smluvnich povinnosti ze strany odbératele je dodavatel oprévnén odstoupit od smlouvy.

Za podstatné poruéeni povinnosti smlouvy se povaiuje zejména:

a) nezaplacem’ faktury ("3i flrokfl z prodlem’ rédné a véas a/nebo

b) opakujicf se nedoeovém’ smluvenych platebm’ch povinnosti, tj. zejména opakujicf prodlenl’ s hrazenim plateb dle této
smlouvy tj., opakujicr’ se prodleni placem’ fédné vyflétovanych urokfl z prodlenr’, smluvnich pokut nebo néhrad ékod,

ktery je shodny se zpflsobem Lihrady faktur;

c) neposkytnuti souéinnosti dodavateli vpripadech, kdy je souéinnost odbératele nezbytné pro plnéni povinnosti

dodavatele dle této smlouvy.

4. V pfl’padé podstatného porusenl’ smluvnich povinnostr’ ze strany dodavatele je odbératel oprévnén odstoupit od smlouvy.

Za podstatné poru§eni povinnosti smlouvy se povaiuje:

a) nedodéni plynu dodavatelem do odbérnflch mist, do kterych dodavatel zajiét’uje dodévku plynu na zékladé této
smlouvy, a za podminek dohodnutych v této smlouvé, a to vyhradné z dflvodfl spoéivajicich na strané dodavatele.

5. Odstoupeni je fléinné doruéem’m pisemného ozna’menl’ Uéastnika smlouvy o odstoupenl’ od smlouvy druhé smluvni strané

nebo pozdéjér’m dnem uvedenYm v odstoupeni.

6. Dodavatel mé vfléi odbérateli nérok na smluvni pokutu v pfipadé, 2e je tato smlouva ukonéena pied terminem dohodnutym

ve Smlouvé z dflvodfl na strané odbératele, a to:

a) v pripadé odstoupeni dodavatele na za’kladé podstatného poruéeni smlouvy odbératelem, tak jak je definovéno ve
smlouvé,

b) vph’padé jakéhokoliv pfedéasného ukonéeni smlouvy zdflvodfl na strané odbératele, tj., ukonéeni smlouvy pfed

uplynutr’m dohodnuté doby trva’ni smlouvy, mimo platného odstoupeni ze strany odbératele na zékladé poruéeni

smlouvy dodavatelem a ukonéenr’ smlouvy dohodou.

Nt: LUMIUS
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10.

Odbératel se zavazuje na ahradu odebirané, ale dosud nevyfakturovaného plynu a sjednanych distribuénr’ch sluieb, platit
ve prospéch dodavatele zélohy. Zélohy budou zaplaceny na zékladé pfedpisu zéloh. Na tyto pfijaté platby budou
vystavovény fédné dafiove’ doklady. Pfehled piijatyoh plateb bude uveden v fédném dafiovém dokladu za pfisluéné
fakturaénl’ obdobr’. Rozdl’l mezi zélohou a skuteénou cenou dodévky bude vyrovnén na zékladé vystavené faktury s tim, ie
doplatek bude odbératel hradit v pfedepsaném terminu splatnosti a pfipadné pfeplatky vrétl’ dodavatel ve stejné lhflté
odbérateli na jeho Liéet uvedeny v této smlouvé.

Za’lohové platby pro véechna odbérné mista s mérenfm typu A, B nebo CM jsou sjednény mésiéné jako 1 platba ve vyéi
1/12 2 pfedpoklédané roém’ platby vypoétené z plénu odbéru plynu nebo odbérového diagramu dle rozpisu zéloh. Zélohové
faktury hrazené mésiéné jsou splatné 5. kalendéfni den mésice, za ktery se zéloha poskytuje.

Zélohové platby pro véechna odbérné mista s mérenim typu C jsou sjednény mésiéné jako 1 platba ve vyéi 1/12 2
pfedpoklédané roénl’ platby vypoétené z planu odbéru plynu nebo odbérového diagramu dle rozpisu zéloh. Zélohové
faktury hrazené mésiéné jsou splatné 5. kalendéfni den mésice, za ktery se zéloha poskytuje.

V pripadé prodleni s ahradou kterékoliv splatné pohledévky podle této smlouvy je dodavatel oprévnén Uétovat odbérateli
0,06 % z dluiné ééstky denné.

Dafiové doklady o vyflétovéni (faktury, zélohy a ostatni platby dle této smlouvy) vystavené zpflsobem hromadného
zpracova’ni dat nemusi obsahovat razitko ani podpis L’léastnr’kfl této smlouvy.

Veékeré platby dle této smlouvy se odbératel zavazuje uhradit formou bankovniho pfevodu na éislo L'Jétu dodavatele,
uvedené na faktufe pfi pouiiti variabilniho symbolu odpovidajiciho éislu vystavené faktury.

Adresa pro zasilénl’ faktur: Zoologicka’ zahrada Olomouc, pfispévkova’ organizace, Dan/vinova 222/29, 77900 Olomouc

fipadé. 2e bude odbératel nérokovat osvobozem’ od dané z plynu ve smyslu zékona é. 261/2007 Sb. 0 stabilizaci
vefejnych rozpoétfl, na zékladé povoleni pfisluéného Celniho Gradu, je povinen pfedloiit takovéto povoleni dodavatel pri
uzavfeni smlouvy. Nabude-li toto povoleni pozdéji, je moiné jej predloiit i pozdéji. V pfipadé pozdéjsiho pfedloieni bude

(:LA’NEK v.
Omezeni a pferuéeni dodévky plynu, odstoupeni od smlouvy

Odbératel bere na védomi, ie v§ichni Uéastnici trhu s plynem jsou povinni pfi stavu nouze a pfi pfedchézeni stavu nouze
podfidit se omezeni spotfeby plynu nebo zméné dodévky plynu.

Odbératel bere na védomi, 2e v pfipadech neoprévnéného odbéru plynu, je dodavatel oprévnén pi‘eruéit nebo ukonéit
dodévku plynu, a to za podminek stanovenyIch prévnimi predpisy.

V pripadé podstatného poruéem’ smluvnich povinnosti ze strany odbératele je dodavatel oprévnén odstoupit od smlouvy.

Za podstatné poruéeni povinnosti smlouvy se povaiuje zejména:

a) nezaplaceni faktury 6i drokfi z prodleni fa'dné a véas a/nebo

b) opakujici se nedodriovéni smluvenych platebnich povinnosti, tj. zejména opakujicf prodleni s hrazenim plateb dle této
smlouvy tj., opakujici se prodlenl’ placem’ fédné vyflétovanych Urokfl z prodleni, smluvnich pokut nebo néhrad ékod,

ktery je shodny se zpflsobem uhrady faktur;

c) neposkytnuti souéinnosti dodavateli vpfipadech, kdy je souéinnost odbératele nezbytné pro plnéni povinnosti
dodavatele dle této smlouvy.

V pfipadé podstatného poruéenl’ smluvnr’ch povinnostl’ ze strany dodavatele je odbératel oprévnén odstoupit od smlouvy.

Za podstatné poruéeni povinnosti smlouvy se povaiuje:

a) nedodéni plynu dodavatelem do odbérnych mist, do kterych dodavatel zajiét’uje dodévku plynu na zékladé této
smlouvy, a za podml’nek dohodnuty’ch v této smlouvé, a to vyihradné z dflvodfl spoéivajl’cich na strané dodavatele.

Odstoupeni je 06inné doruéenfm pisemného oznémeni uéastnika smlouvy o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané
nebo pozdéjéim dnem uvedenym v odstoupeni.

Dodavatel mé vfléi odbérateli nérok na smluvni pokutu v pripadé, 2e je tato smlouva ukonéena pied terminem dohodnutym
ve Smlouvé z dflvodfl na strané odbératele, a to:

a) v pfipadé odstoupeni dodavatele na za’kladé podstatného poruéeni smlouvy odbératelem, tak jak je definovéno ve
smlouvé,

b) vpfipadé jakéhokoliv predéasného ukonéeni smlouvy zdfivodfl na strané odbératele, tj., ukonéenl’ smlouvy pfed

uplynutim dohodnuté doby trva’ni smlouvy, mimo platného odstoupeni ze strany odbératele na zékladé poruéenr’

smlouvy dodavatelem a ukonéeni smlouvy dohodou.
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VYée smluvni pokuty je stanovena jako soucet v§ech Py urcenych na zékladé niie uvedeného vzorce:

PY = Cy*0,25 * MY * HY

V tomto vzorci pak plati, 2e:

Pv je smluvni pokuta/éést smluvni pokuty stanovené pro kaidy rok, v némi je Uéinné pfedéasné ukonéeni

smlouvy

Cy je cena stanovené pro dany rok

My je poéet kalendéfnich mésicfl v daném roce, v nichi bylo ukonéeni smlouvy Liéinné, véetné mésice, v némi
toto ukonceni zapoéalo

Hy je jedna dvanéctina pfedpoklédaného mnoistvi spotfeby pro pfisluény’ rok stanovené ve Smlouvé éi

v nésledném ozna’meni odbératele; pro 06e stanoveni smluvni pokuty plati to mnoistvi, které je vétei

Y je kaidy kalendérni rok, v némi je smlouva predcasné ukoncena

7. Smluvni strany se dohodly, 2e zévazek zaplatit smluvni pokutu nevyluéuje prévo na néhradu ékody ve vyéi, vjaké
pfevyéuje smluvni pokutu.

CLANEK Vl.

Komu nikace

1. Kontaktni osoby:

Osoby oprévnéné k jednéni ve vécech Osoby povéfené pro operativni a technické
smluvnich: jednéni:

- za dodavatele: jméno: Aleé Bartonik jméno: Aleé Bartonik
adresa: Lumius, spol. S no adresa: Lumius, spol. s r.o.

Horni 700 Horm’ 700
73925 Sviadnov 73925 Sviadnov

e-mail:

- za odbératele: jméno: Dr.lng Radomir Hanér'i jméno: lng. Radek Dvorak
adresa: Zoologické zahrada Olomouc, adresa: Zoologické zahrada Olomouc,

prispévkova' organizace prispévkové organizace
Darwinova 222/29 Danrvinova 222/29
77900 Olomouc 77900 Olomouc

e-mail:

2. Veékeré prévni jednéni éinéné podle smlouvy musi mit pisemnou podobu (tzv. pisemnost), neni-li v konkrétnim pfipadé

stanoveno ve smlouvé jinak. Pro pisemny styk Ize pouiit zpflsob osobniho doruéeni pisemnosti s pisemnYm potvrzenim

o prevzeti, nebo doruceni pisemnosti driitelem poétovni licence jako doporuéenou zésilkou (doporuéeny dopis); faxové

zpréva musi byt doloiena zpétnYm potvrzenim o prijeti faxu; elektronicky styk musi byt doloien zpétnym potvrzenim pfijeti

zprévy; kontaktni adresy, telefonni a faxové éisla a e-mailové adresy jsou uvedeny ve smlouvé resp. v prisluéné priloze
smlouvy.

3. Pisemnosti tykajici se vzniku, zmén a zéniku smluvniho vztahu podle této smlouvy nebo vzniku, zmén a zéniku prév a
povinnosti odbératele nebo dodavatele vyplf/vajicich z této smlouvy mohou bYt doruéeny eitelem po§tovni licence formou

doporuéeného dopisu éi elektronickou formou s potvrzenim pfijeti na adresu druhé strany (adreséta), které je odesilateli
zna’ma podle této smlouvy, nebo na adresy osob oprévnénych jednat ve vécech smluvnich za acastnika (kontaktm’ osoby,

kontaktni adresy, faxové éisla a e-mailové adresy); pfi zachova’ni steach zésad je moiné i osobni doruceni pisemnosti.

4. Povinnost odesilatele doruéit pisemnost adresétovi je splnéna tou z nésledujicich skutecnosti, které nastane drive:

a) prevzetim pisemnosti adresa’tem,

b) v pripadé odesléni dopisem, uplynutim péti (5) dnfl po odesla’ni (pi‘edéni za’silky driiteli prisluéné poétovni licence),

0) vréceni zésilky odesilateli jako nedoruéitelné,
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VYée smluvni pokuty je stanovena jako souéet v§ech Py urcenych na zékladé niie uvedeného vzorce:

PY = Cy*0,25 * MY * HY

V tomto vzorci pak plati, 2e:

Pv je smluvni pokuta/cést smluvni pokuty stanovené pro kaidy rok, v némi je Uéinné piedéasné ukonéeni

smlouvy

Cy je cena stanovené pro dany rok

My je poéet kalendéfnich mésicfl v daném roce, v nichi bylo ukonéeni smlouvy L’iéinné, véetné mésice, v némi
toto ukonéeni zapoéalo

Hy je jedna dvanéctina pfedpoklédaného mnoistvi spotfeby pro pfisluény’ rok stanovené ve Smlouvé éi

v nésledném ozna’meni odbératele; pro 06e stanoveni smluvni pokuty plati to mnoistvi, které je vét§i

Y je kaidy kalendérni rok, v némi je smlouva predcasné ukoncena

7. Smluvni strany se dohodly, 2e zévazek zaplatit smluvni pokutu nevyiuéuje prévo na néhradu ékody ve vyéi, vjaké
pfevyéuje smluvni pokutu.

CLANEK VI.

Komu nikace

1. Kontaktni osoby:

Osoby oprévnéné k jednéni ve vécech Osoby povéfené pro operativni a technické

smluvnich: jednéni:
- za dodavatele: jméno: Aleé Bartonik jméno: Aleé Bartonik

adresa: Lumius, spol. s r.o. adresa: Lumius, spol. s ro.
Horni 700 Horni 700
73925 Sviadnov 73925 Sviadnov

e—mail: —
—

- za odbératele: jméno: Dr.lng Radomir Hanéfi jméno: lng. Radek Dvorak
adresa: Zoologické zahrada Olomouc, adresa: Zoologické zahrada Olomouc,

prispévkova' organizace prispévkové organizace
Darwinova 222/29 Darwinova 222/29

77900 Olomouc 77900 Olomouc

e-mailz—

2, Veékeré prévni jednéni cinéné podle smlouvy musi mit pisemnou podobu (tzv. pisemnost), neni-li v konkrétnim piipadé

stanoveno ve smlouvé jinak. Pro pisemny styk lze pouiit zpflsob osobniho doruéeni pisemnosti s pisemnYm potvrzenim

o prevzeti, nebo doruéeni pisemnosti driitelem po§tovni licence jako doporuéenou zésilkou (doporuéeny dopis); faxové

zpréva musi byt dolozena zpétnYm potvrzenim o prijeti faxu; elektronicky styk musi byt doloien zpétnYm potvrzenim pfijeti

zprévy; kontaktni adresy, telefonni a faxové cisla a e-mailové adresy jsou uvedeny ve smlouvé resp. v prisluéné priloze

smlouvy.

3. Pisemnosti tykajici se vzniku, zmén a zéniku smluvniho vztahu pod|e této smlouvy nebo vzniku, zmén a zéniku prév a

povinnosti odbératele nebo dodavateie vyplf/vajicich z této smlouvy mohou bYt doruéeny driitelem poétovni licence formou

doporuéeného dopisu (:i elektronickou formou s potvrzenim piijeti na adresu druhé strany (adreséta), ktera’ je odesilateli

znéma podle této smlouvy, nebo na adresy osob oprévnénYch jednat ve vécech smluvnich za Liéastnika (kontaktm’ osoby,

kontaktni adresy, faxové Cisla a e-mailove’ adresy); pfi zachovéni stejnych zésad je moiné i osobni doruceni pisemnosti.

4. Povinnost odesilatele doruéit pisemnost adresétovi je splnéna tau 2 nésledujicich skuteénosti, které nastane drive:

a) pfevzetim pisemnosti adresa’tem,

b) v pripadé odesléni dopisem, uplynutim péti (5) dnfi po odesla’ni (pfedéni za’silky driiteli pfisluéné poétovni licence),

0) vréceni zésilky odesilateli jako nedoruéitelné,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

d) odmitnutI'm pfevzetI’ pisemnosti adresa’tem.

éLANEK VII.

Vy§§i moc

Nastane-li u kterékoliv smluvnI’ strany okolnost vyluéujici odpovédnost, tj. okolnost mimofédné nepredvidatelné a
neprekonatelné pfeka’iky, vzniklé nezévisle na jeji vflli, je tato strana povinna o tomto stavu bez prodlenI’ informovat
protistranu. Poruéenim této povinnosti se pfedmétné strana smlouvy stéva’ odpovédnou za §kodu, kterou timto sIsobila.

éLANEK VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Prévem rozhodnym pro tuto smlouvu, vztahy z m’ vyplyvajl’ci (:i s nijakkoliv souvisejfci je prévnI' réd Ceské republiky.

Obé smluvnI’ strany se dohodly, 2e spory o vyiklad a plnéni této smlouvy budou feéit nejprve vzéjemnym projednénim a
dohodou a to do arovné jednénI’ statutérnich zéstupcfl smluvnich stran. Nedojdou-Ii smluvni strany touto cestou k nalezeni
smI’rného feéeni, zavazujI' se smluvni strany véechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s nf pfedloiit k
rozhodnuti soudu CR. SmluvnI' strany se dohodly, 2e pro reéem’ sporIZI z této smlouvy soua’ cestou bude vécné a mistné
prislu§nym soudem obecny soud dodavatele.

Smluvni strany vyislovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1765 32 1766 (zména
okolnosti), § 1793 a2 1795 (neflmérné kréceni), § 1796 (lichva), § 1805 odst. 2 (doba uplatnéni dluhu), § 1909 (splnéni
dluhu sménkou) zék. 6;. 89/2012 Sb., obéanského zékonI’ku.

Odbératel se vilslovné vzdévé préva doméhat se zru§eni zévazku ztéto smlouvy podle ustanoveni § 2000 odst. 2
obéanského zékoniku.

Pokud tato smlouva obsahuje zévaznou dohodu dodavatele a odbératele zahrnujici takové ujednéni, jehoi obsah je
regulovén prévnI’mi pfedpisy a vtéchto prévnI’ch pfedpisech dojde ke zméné, které nenI' zapracovéna ve smlouvé nebo
jejich dodatcich, pfiéemi ujednéni ve smlouvé, resp. jejl’ch dodatcich jii neobstojI’ vedle ustanoveni prévniho pfedpisu, I‘I’di
se prévnl’ vztahy dodavatele a odbératele aktualizovanym prévnim predpisem.

Ukéie-Ii se nékteré z ustanoveni této smlouvy zda’nlivym (nicotnym), posoudi se Vliv této vady na ostatnf ustanoveni
smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zékom’ku.

Strany vyslovné stvrzuji, 2e podminky této smlouvy jsou vysledkem jednéni stran a kaidé ze stran méla prileiitost ovlivnit
obsah podminek této smlouvy.

Tato smlouva nabyvé platnosti okamiikem podpisu posledni smluvnI’ stranou.

Uéinnost této smlouvy nastévé dne 01.01.2020, ustanoveni smlouvy, v nichZ se pfedpoklédé provedenI’ stanovenych
éinnostl’ pfed vYée uvedenym terminem IJéinnosti, jsou L’Iéinné dnem podpisu této smlouvy.

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to do 31.12.2020.

Tato smlouva mflie bylt ménéna a doplfiovéna pouze vzestupné éislovanymi pisemnymi dodatky podepsanymi ktomu
opra’vnényImi zéstupci smluvnI’ch stran.

Tato smlouva obsahuje L’Iplné ujedném’ o pfedmétu smlouvy a v§ech néleiitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé
ujednat, a které povaiujl’ za dflleiité pro zévaznost smlouvy. Zédny projev stran uéinény pri jedna'nI’ o této smlouvé ani
projev uéinény po uzavreni této smlouvy nesmi bYt vykléda’n v rozporu svy’IslovnYmi ustanovenimi této smlouvy a
nezaklédé ia’dny zévazek Zédné ze stran.

Smluvni strany shodné prohla§uji a svymi vlastnoruénimi podpisy stvrzujI’, 2e si smlouvu pied jejI'm podpisem Fédné
preéetly, jejimu obsahu rozumI' a 2e smlouva byla sjednéna a uzavrena dle jejich svobodné a véiné vfile, nikoliv v tisni,
nezku§enosti, rozumové slabosti, rozruéenl’ nebo lehkomyslnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostl’ origina’lu, z nichi kaidé smluvni strana obdrii po jednom
vyhotoveni.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1 - Technické specifikace odbérnych mI’st

fr
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

d) odmitnutI'm pfevzetI’ pisemnosti adresa’tem.

éLANEK VII.

Vyééi moc

Nastane-li u kterékoliv smluvnI’ strany okolnost vyluéujici odpovédnost, tj. okolnost mimofédné nepredvidatelné a
neprekonatelné preka'iky, vzniklé nezévisle na jeji vflli. je tato strana povinna o tomto stavu bez prodlenI’ informovat
protistranu. Poruéenim te’to povinnosti se pfedmétné strana smlouvy stévé odpovédnou za §kodu, kterou timto zpfisobila.

(:LANEK VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Prévem rozhodnym pro tuto smlouvu, vztahy z m vyplyvajl’ci (:i s ni jakkoliv souvisejici je prévni féd Ceské republiky.

Obé smluvnI’ strany se dohodly, 2e spory o v9klad a plnéni této smlouvy budou feéit nejprve vzéjemny'Im projednénim a
dohodou a to do Urovné jedna’nI’ statuta’rnich zéstupcfl smluvnich stran. Nedojdou-li smluvni strany touto cestou k nalezem’
smI’rného feéeni, zavazuji 5e smluvni strany v§echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s nI’ pfedloiit k
rozhodnuti soudu CR. Smluvni strany se dohodly, 2e pro reéem’ sporIZI z této smlouvy soua’ cestou bude vécné a mistné
pfisluénym soudem obecny soud dodavatele.

Smluvni strany slovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1765 a2 1766 (zména
okolnosti), § 1793 a2 1795 (neflmérné kréceni), § 1796 (lichva), § 1805 odst. 2 (doba uplatnéni dluhu), § 1909 (splnéni
dluhu sménkou) za’k. 6. 89/2012 Sb., obéanského zékonl'ku.

Odbératel se vyslovné vzdévé préva domahat se zru§eni zévazku ztéto smlouvy podle ustanoveni § 2000 odst. 2
obéanského zékoniku.

Pokud tato smlouva obsahuje zévaznou dohodu dodavatele a odbératele zahmujici takové ujednéni, jehoi obsah je
regulovén prévnI’mi pfedpisy a vtéchto prévm’ch pfedpisech dojde ke zméné, které nenI' zapracovéna ve smlouvé nebo
jejich dodatcich, pfiéemi ujednénf ve smlouvé. resp. jejich dodatcich jii neobstojI’ vedle ustanoveni prévniho pfedpisu, I‘l’dl’
se prévni vztahy dodavatele a odbératele aktualizovanym prévnim predpisem.

Ukéie-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zda’nlivy’Im (nicotnftm), posoudi se vliv této vady na ostatnf ustanoveni
smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zékonl’ku,

Strany sIovné stvrzuji, 2e podminky této smlouvy jsou vysledkem jednéni stran a kaidé ze stran méla prileiitost ovlivnit
obsah podminek této smlouvy.

Tato smlouva navé platnosti okamiikem podpisu posledni smluvni stranou.

Uéinnost této smlouvy nastévé dne 01.01.2020, ustanoveni smlouvy, v nichZ se pfedpoklédé provedenI’ stanovenych
éinnostI’ pied vyée uvedenym terminem fléinnosti, jsou Uéirmé dnem podpisu této smlouvy.

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to do 31.12.2020.

Tato smlouva mflie byt ménéna a doplfiovéna pouze vzestupné (:I’slovanymi pisemny'Imi dodatky podepsanymi ktomu
opra’vnénYmi zéstupci smluvnI’ch stran.

Tato smlouva obsahuje L’Iplné ujedném’ o pfedmétu smlouvy a véech néleiitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé
ujednat, a které povaiuji za dL‘IleZité pro zévaznost smlouvy. Zédny projev stran uéinény pri jednéni o této smlouvé ani
projev uéinény po uzavreni této smlouvy nesmi bYt vykléda’n v rozporu svy’IslovnYmi ustanovenimi této smlouvy a
nezaklédé ia’dny zévazek ia’dné ze stran.

Smluvni strany shodné prohlaéuji a svymi vlastnoruénimi podpisy stvrzuji, 2e si smlouvu pied jejim podpisem Fédné
preéetly, jejimu obsahu rozumI' a 2e smlouva byla sjednéna a uzavrena dle jejich svobodné a véiné vfile, nikoliv v tisni,
nezkuéenosti, rozumové slabosti, rozruéenl’ nebo lehkomyslnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostI’ origina’lu, z nichi kaidé smluvni strana obdrii po jednom
vyhotoveni.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Priloha 6. 1 - Technické specifikace odbérnych mI’st
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