
.iI) LUME‘USSMLOUVA o SDRUZENYCH SLUZBACH DODAVK

(é.sml.: 13112020031)

Lumius, spol. s r.o., se sidlem Horni 700, 73925 Sviadnov, zapsa’n v obchodnim rejstriku Krajského soudu v Ostravé, odd. C,

<':. vloiky 27060, IC: 25911945, DIC: 0225911945, kterou zastupuje: Aleé Bartonik, regionélni manaier. Bankovm’ spojeni:
Raiffeisenbank a.s., (:J'Jétu (CZK)

(déle jen ,,dodavatel“)

a

Zoologické zahrada Olomouc, prispévkové organizace se sidlem Darwinova 222/29, 77900 Olomouc, zapsa’n v obchodnim
rejstfiku Krajsky soud v Ostravé, odd. Pr, ('2. vloiky 7, IC: 00096814, DlC: C200096814, kterou zastupuje: Dr.lng Radomir
Habéfi, feditel. Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., 6.06m (CZK)—

(déle jen ,,odbératel“)

uzavirajl’ ve smyslu § 72 odst. 2, zékona ('3. 458/2000 8b., Energeticky zékon (déle jen EZ) tuto smlouvu:

CLANEK I.
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem plnéni této smlouvy ze strany dodavatele je dodat odbérateli plyn a zajistit na vlastni uéet sluibu distribuce
plynu.

2. Predmétem plnénl’ této smlouvy je déle pfeneseni odpovédnosti za odchylku na dodavatele.

3. Predmétem plnéni smlouvy ze strany odbératele je zaplatit cenu za doda’vku plynu a zaplatit cenu za distribuci plynu
uplatnénou v souladu s cenovou regulaci.

4. Odbératel prohlaéuje, 2e pro pfedmétné odbérné mista mé s mistné pfisluénym provozovatelem distribuém’ soustavy
uzavrenu platnou smlouvu o pfipojenl’. Neuzavreni smlouvy o pripojenije podstatnym poruéenim smlouvy.

5. Odbératel prohlaéuje, 2e veékeré Lidaje o odbérnych mistech poskytnuté dodavateli jsou plné v souladu se smlouvou o

pfipojenr’. V pfl’padé uvedeni odliénych udajfl bere odbératel na védomi, 2e dodavatel je povinen se fl’dit adaji poskytnutymi

prisluénym provozovatelem distribuéni soustavy.

éLANEK ll.

Dodévka plynu

1. Doda’vku plynu plni dodavatel jeho pfedénim do odbérnych mist odbératele specifikovanych vPrl’loze c. 1, které je

nedilnou souééstl’ této smlouvy.

2. Dodévka plynu do odbérnYch mist odbératele bude zaha’jena dne 01.01.2021. Pokud nedojde k potvrzeni tohoto terml’nu

zahéjeni dodévky vsystému OTE, a.s. ze strany prisluéného provozovatele distribuéni soustavy (PDS), a to z dflvodfl
spoéivajicich na strané odbératele, bude dodévka plynu do odbérnych mist odbératele zahéjena k nejbliiél'mu moinému
terminu, ktery bude akceptovén PDS.

3. V pfipadé mimofédnych zmén odbéru oproti hodnotém uvedenSIm v Priloze 6. 1, které odebirané mnoistvi zméni o vice

nei 20 % oproti oznémenému prflbéhu spotreby, je odbératel povinen o této zméné informovat dodavatele (prioritné viz
élének Komunikace této smlouvy, alternativné pak +420 558 638 780, +420 800 331 167, e-mailové adresa:
trading@lumius.cz).

4. Vpripadé zmén 6i poiadavkfl na zménu technickflch parametrfl odbéru je odbératel povinen oznémit tuto skuteénost

nejméné jeden pracovni den pred terminem stanovenyIm pro takovou zménu ve vyhlé§ce é. 349/2015 Sb. v 06inném znéni

6i vjiném pro tuto zménu aplikovatelném prévnim predpisu. fipadé nesplnéni této povinnosti odbératelem, nenese
dodavatel odpovédnost za §kodu, které neprovedenim takové zmény odbérateli vznikne.
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CLANEK m.

Cena plnéni

1. Gene za dodany plyn se uréi jako souéin skuteéné odebraného mnoistvi zemniho plynu v pfisluéném zflétovacim obdobi a

smluvnijednotkové ceny za plyn uvedené niie, které je stanovena jako cena pevna’ a neménné pro dany kalendéfni rok.

Cena éini (bez DPH):

Rok Cena . Jednotka

2021 469,- 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 pfepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za sluiby operétora trhu je uréena

v souladu s pra’vnimi pfedpisy.

3. V pfipadé pfekroéeni nebo nedoéerpéni smluveného objemu za stanovené obdobi nebude dodavatel flotovat odbérateli

ia’dné pokuty 6i sankce s vyjimkou pfipadfl predéasného ukonéeni smlouvy, které je upraveno niie.

4. Pokud se v dobé platnosti této smlouvy zméni cenové rozhodnuti ERU, z nichi vychézi ujednéni této smlouvy o cené

plnéni, pak je dodavatel povinen v téchto cenéch i L'rétovat. S timto pfipadny’lm postupem je odbératel srozumén, nemé proti

nému némitek a zavazuje se hradit dodavateli cenu plnéni plné v souladu s prisluénymi prévnimi predpisy.

5. K ceném uvedenym vpfedchozich odstavcich tohoto élénku se pfipoéita’vé dan zpridané hodnoty podle zékona

6. 235/2004 Sb.

6. Dodavatel bude odbérateli déle notovat dan ze zemniho plynu, pfipadné daléi dan, jejii platbu vyiaduji platné prévni

predpisy. V pripadé osvobozeni od dané z plynu je odbératel povinen doloiit povoleni k nabytl’ plynu osvobozeného od

dané vydané Celnim L'rradem v den uzavfeni smlouvy, (:i bez odkladu po vydéni povoleni, nejpozdéji véak sedm dnfl pfed

poéétkem dodévky éi poéétkem obdobi, na néji je toto osvobozeni uplatfiovéno. Pokud dojde kjakékoliv zméné

skuteénosti souvisejicich s povolenim k nabyti plynu osvobozeného od dané (zména méfidla, prepoéitévaée apod.), je

odbératel povinen tuto informaci dodavateli pisemné oznémit do 14 dnu od této zmény. Zménu jii vydaného povoleni je

odbératel povinen doloiit dodavateli bezodkladné po jejim vyda’ni Celnim Ufadem.

7. Odbératel proh|a§uje, 2e dodévany plyn (nomenklatura 2711 21) je uréen k pouiiti dle § 4 odst. 1 pism. b) a pism. c)

zékona é. 261/2007 3b., 0 stabilizaci verejnych rozpoétfl, éést (:tyficété pa’té a dodavatel bude odbérateli uétovat dan ze

zemnl’ho plynu dle § 6 odst. 2 pism. g) a pism. h) dle tohoto zékona. Odbératel vyslovné prohlaéuje, 2e dodévany plyn neni

uréen ,,k pouiiti, nabizeny k prodeji nebo pouiivany pro pohon motorfl nebo pro jiné Uéely“ dle § 4 odst. 1 pism. a) zékona

é. 261/2007 8b,, 0 stabilizaci verejny'Ich rozpoétfl, éést étyricété pété. V pfipadé, 2e odbératel mé zéjem dodévany plyn

pouiivat 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 vyuétova'ni sjednané dodévky plynu a sjednanflch distribuénich sluieb, které jsou pfedmétem této

smlouvy, dar‘rovym dokladem-fakturou v periodicité jednoho mésice pro odbérné mista s mél‘enim typu A, B nebo CM a

v periodicité minimélné jednoho roku pro odbérné mista vybavené méfenim typu C, a to na zékladé ddajfi z méfeni plynu.

Faktura-danovy doklad bude vystavena vidy nejpozdéji do 15. dne kalendéi‘niho mésice nésledujiciho po fakturaénim

obdobi. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnénije posledni den fakturaéniho obdobi.

2. Splatnost faktur i ostatnich plateb vyplyvajicich z této smlouvy mimo zéloh pro odbérné mista s mérenim typu A, B nebo

CM je 14 dnL°I od vystaveni faktury dodavatelem. Splatnost faktur i ostatnich plateb vyplyvajicich z této smlouvy mimo

zéloh pro odbérné mista s méfenim typu C je 14 dnfi od data vystaveni faktury dodavatelem. Faktura je dodavatelem

odbérateli odesléna obvykIVm zpflsobem v Iistinné 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, 6i stétni

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

(oznaéena sprévnjlm variabilnim symbolem, popr. daléimi platebnimi fldaji) a pripséna v pfedmétné ééstce na bankovni

Uéet uréeny ve faktufe dodavatelem.

p.) n";
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10.

Odbératel se zavazuje na (1hradu odebirané, ale dosud nevyfakturovaného plynu a sjednanych distribuénl’ch sluieb, platitve prospéch dodavatele zélohy. Za’lohy budou zaplaceny na za’kladé predpisu za’loh. Na tyto pfijaté platby budouvystavovény Fédné dafiové doklady. Prehled prijatych plateb bude uveden v fédném dafiovém dokladu za prisluénéfakturaéni obdobr’. Rozdl’l mezi za’lohou a skuteénou cenou doda’vky bude vyrovnén na zékladé vystavené faktury s tim, 2edoplatek bude odbératel hradit vpredepsaném termr’nu splatnosti a pripadné pfeplatky vrétl’ dodavatel ve stejné Ihfltéodbérateli na jeho abet uveden)? v této smlouvé.

Za’lohové platby pro véechna odbérné mista s méfenim typu A, B nebo CM jsou sjednény mésféné jako 1 platba ve vyéi
1/12 z pfedpoklédané roéni platby vypoétené z pla’nu odbéru plynu nebo odbérového diagramu dle rozpisu za’loh. Zélohovéfaktury hrazené mésiéné jsou splatné 5. kalendérnf den mésice, za ktery se zéloha poskytuje.
Za’lohové platby pro v§echna odbérné mista s méfenim typu C jsou sjednény mésiéné jako 1 platba ve vy§i 1/12 2
pfedpokla’dané roéni platby vypoétené z pla’nu odbéru plynu nebo odbérového diagramu dle rozpisu zéloh. Zélohovéfaktury hrazené mésiénéjsou splatné 5. kalendéfni den mésr’ce, za ktery se zéloha poskytuje.
V pfl’padé prodlenr’ s 0hradou kterékoliv splatné pohledévky podle této smlouvy je dodavatel opra'vnén L’rétovat odbérateli0,06 % z dluiné (:a'stky denné.

Dafiové doklady o vyL’rétova’ni (faktury, zélohy a ostatnr‘ platby dle této smlouvy) vystavené zpflsobem hromadnéhozpracovéni dat nemusr’ obsahovat razitko ani podpis Uéastm’kfi této smlouvy.

Ve§keré platby dle této smlouvy se odbératel zavazuje uhradit formou bankovnl’ho prevodu na ér’slo Oétu dodavatele,
uvedené na fakture pfi pouiiti variabilniho symbolu odpovidajiciho éislu vystavené faktury.

Adresa pro zasila’ni faktur: Zoologické zahrada Olomouc, prispévkové organizace, Darwinova 222/29, 77900 Olomouc
Vprr’padé, 2e bude odbératel nérokovat osvobozeni od dané z plynu ve smyslu zékona é. 261/2007 Sb. 0 stabilizaciverejnych rozpoétfl, na zékladé povolenr’ pfl’sluéného Celnr‘ho ufadu, je povinen pfedloiit takovéto povoleni dodavatel pri
uzavreni smlouvy. Nabude-li toto povoleni pozdéji, je moiné jej pfedloiit i pozdéji. V pfr’padé pozdéjéiho predloieni bude
povolem’ uplatnéno ai v nejblrzsrm moiném zdanitelném obdobr’.

CLANEK v.
Omezeni a pferuéeni dodévky plynu, odstoupeni od smlouvy

Odbératel bere na védomr’, 2e véichni floastnici trhu s plynem jsou povinni pfi stavu nouze a pri pfedchézeni stavu nouze
podrr’dit se omezeni spotreby plynu nebo zméné dodévky plynu.

Odbératel bere na védomi, 2e v prr’padech neoprévnéného odbéru plynu, je dodavatel opra’vnén preruéit nebo ukonéit
doda’vku plynu, a to za podmr’nek stanovenych prévnl’mi predpisy.

V pripadé podstatného poruéenl’ smluvnr’ch povinnostr’ ze strany odbératele je dodavatel oprévnén odstoupit od smlouvy.Za podstatné poruéem’ povinnosti smlouvy se povaiuje zejména:
a) nezaplacenf faktury 6i Lirokfl z prodleni rédné a véas a/nebo

b) opakujr’ci se nedodriovém’ smluvenych platebnfch povinnosti, tj. zejména opakujicr’ prodlem’ s hrazenim plateb dle tétosmlouvy tj., opakujl’ci se prodleni placeni fédné vyt'rétovanyIch Urokfl z prodleni, smluvnfch pokut nebo néhrad ékod,ktery je shodny se zpflsobem Lihrady faktur;

c) neposkytnutl’ souéinnosti dodavateli vpfipadech, kdy je souéinnost odbératele nezbytna’ pro plném’ povinnostf
dodavatele dle této smlouvy.

V pfipadé podstatného poru§eni smluvnich povinnosti ze strany dodavatele je odbératel opra’vnén odstoupit od smlouvy.
Za podstatné poruseni povinnostr’ smlouvy se povaiuje:

a) nedodéni plynu dodavatelem do odbérnych mist, do kterych dodavatel zajiét’uje dodévku plynu na za’kladé této
smlouvy, a za podmr’nek dohodnutych v této smlouvé, a to vyhradné z dfivodfi spoéivajr’cich na strané dodavatele.

Odstoupenr’ je Uéinné doruéem’m pl'semného ozna’mem’ afiastm’ka smlouvy o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané
nebo pozdéjéim dnem uvedenym v odstoupenr’.

Dodavatel mé vfléi odbérateli na’rok na smluvni pokutu v prfpadé, 2e je tato smlouva ukonéena pied termfnem dohodnutym
ve Smlouvé z dflvodfl na strané odbératele, a to:

a) v prr’padé odstoupenl’ dodavatele na zékladé podstatného poruéem’ smlouvy odbératelem, tak jak je definovéno ve
smlouvé,

b) vprl’padé jakéhokoliv predéasného ukonéenr’ smlouvy zdflvodfl na strané odbératele, tj., ukonéeni smlouvy pfed
uplynutim dohodnuté doby trvéni smlouvy, mimo platného odstoupenr’ ze strany odbératele na za’kladé poruéenl'
smlouvy dodavatelem a ukonéenf smlouvy dohodou.
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vyée smluvni pokuty je stanovena jako souéet véech Py uréenych na za’kladé niie uvedeného vzorce:

Py = Cy*0,25 * My * Hy

V tomto vzorci pak plati, 2e:

Py je smluvni pokuta/éa'st smluvni pokuty stanovené pro kaidy rok, v némi je 06inné predéasné ukonéeni

sm|ouvy

Cy je cena stanovené pro dany rok

My je poéet kalendéfnich mésici’i v daném roce, v nichi bylo ukonéeni sm|ouvy L’Jéinné, véetné mésice, v némi

toto ukonéeni zapoéalo

Hy je jedna dvanéctina predpoklédaného mnoistvi spotfeby pro pfisluény rok stanovené ve Smlouvé 6i

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

Y je kaidy kalendérni rok, v némi je smlouva pfedéasné ukonéena

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

prevyéuje smluvni pokutu.

CLANEK VI.

Komunikace

1 Kontaktni osoby:

Osoby opra’vnéné k jednéni ve vécech Osoby povérené pro operativni a technické

smluvnich: jednéni:

- za dodavatele: jméno: Aleé Bartonik jméno: Aleé Bartonik
adresa: Lumius, spol. s r.o. adresa: Lumius, spol. s r.o.

Horni 700 Horni 700
73925 Sviadnov 73925 Sviadnov

- za odbératele: jméno: Dr.lng Radomir Habén jméno: lng. Radek Dvofék

adresa: Zoologické zahrada Olomouc, adresa: Zoologické zahrada Olomouc,

pfispévkové organizace pfispévkové organizace
Darwinova 222/29 DanNinova 222/29

77900 Olomouc 77900 Olomouc

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

stanoveno ve smlouvé jinak. Pro pisemny styk Ize pouiit zpflsob osobniho doruéeni pisemnosti s pisemnflm potvrzenl’m

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

zpréva musi bin doloiena zpétnym potvrzenim o pfijeti faxu; elektronicky styk musi byt doloien zpétnyIm potvrzenim pfijeti

zpra’vy; kontaktni adresy, telefonni a faxové éisla a e-mailové adresy jsou uvedeny ve smlouvé resp. v pfisluéné pfiloze

smlouvy.

3. Pisemnosti tyikajici se vzniku, zmén a zéniku smluvniho vztahu podle této sm|ouvy nebo vzniku, zmén a zéniku prév a

povinnosti odbératele nebo dodavatele vyplyvajl’cich z této sm|ouvy mohou byt doruéeny driitelem poétovni licence formou

doporuéeného dopisu éi elektronickou formou s potvrzenim pfijeti na adresu druhé strany (adresa'ta), které je odesilateli

znéma podle této sm|ouvy, nebo na adresy osob oprévnénych jednat ve vécech smluvnich za Uéastnika (kontaktni osoby,

kontaktni adresy, faxové éisla a e-mailové adresy); pri zachovéni stejnych zésad je moZné i osobni doruéeni pisemnosti.

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

a) prevzetim pisemnosti adresétem,

b) v pfipadé odesléni dopisem, uplynutim péti (5) dnfl p0 odesléni (pfedéni zésilky driiteli pfisluéné poétovni licence),

c) vréceni zésilky odesilatelijako nedoruéitelné,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

d) odmftnutim pfevzetI’ pI’semnosti adresétem.

CLANEK VII.
Vy§§imoc

Nastane—Ii u kterékoliv smluvni strany okolnost vyluéujI’ci odpovédnost, tj. okolnost mimofédné nepfedvidatelné a
nepfekonatelné pfekéiky, vzniklé nezévisle na jeji vflli, je tato strana povinna o tomto stavu bez prodlem’ informovat
protistranu. Poru§enim této povinnosti se pfedmétné strana smlouvy stévé odpovédnou za ékodu, kterou tI’mto zpflsobila.

éLA’NEK VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Prévem rozhodnym pro tuto smlouvu, vztahy z ni vyplyvajI’ci (:i s ni jakkoliv souvisejici je pra’vni Fa’d Ceské republiky.

Obé smluvni strany se dohodly, 2e spory o vlad a plnéni této smlouvy budou feéit nejprve vza’jemnym projednénl’m a
dohodou a to do L'Irovné jedna’nI' statutérnich zéstupcfl smluvnich stran. Nedojdou-li smluvnI’ strany touto cestou k nalezenl'
smirného fe§eni, zavazuji se smluvni strany véechny spory vznikajfci z této smlouvy a v souvislosti 5 nl’ pfedloZit k
rozhodnuti soudu CR. Smluvni strany se dohodly, ie pro feéeni sporfl z této smlouvy soudni cestou bude vécné a mfstné
pfislu§n§1m soudem obecny soud dodavatele.

SmluvnI’ strany vyslovné vyluéujI’ aplikaci ustanoveni § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1765 a2 1766 (zména
okolnosti), § 1793 a2 1795 (neumérné kréceni), § 1796 (lichva), § 1805 odst. 2 (doba uplatnénf dluhu), § 1909 (splnéni
dluhu sménkou) zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského za’koniku.

Odbératel se vyslovné vzdéva’ pra’va doméhat se zruéeni zévazku ztéto smlouvy podle ustanoveni § 2000 odst. 2
obéanského zékoniku.

Pokud tato smlouva obsahuje zévaznou dohodu dodavatele a odbératele zahrnujI’CI’ takové ujednénI’, jehoZ obsah je
regulova’n prévnimi pfedpisy a vtéchto pra’vnl’ch pfedpisech dojde ke zméné, které nenI’ zapracova’na ve smlouvé nebo
jejich dodatcich, pfiéemi ujednénI' ve smlouvé, resp. jejich dodatcich jii neobstojI’ vedle ustanoveni prévnI’ho pfedpisu, Fidi
se pra’vni vztahy dodavatele a odbératele aktualizovanym prévnI’m pfedpisem.

UkéZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdénlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatnI’ ustanoveni
smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zékonI’ku.

Strany vyslovné stvrzuji, 2e podmI’nky této smlouvy jsou vysledkem jedna’nI’ stran a kaidé ze stran méla pfileiitost ovlivnit
obsah podminek této smlouvy.

Tato smlouva nabyvé platnosti okamiikem podpisu posledni smluvnI’ stranou.

Uéinnost této smlouvy nasta’vé dne 01.01.2021, ustanoveni smlouvy, vnichi se pfedpokléda’ provedeni stanovenS/ch
éinnosti pied vYée uvedenYm termI’nem L'Iéinnosti, jsou 06inna’ dnem podpisu této smlouvy.

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to do 31.12.2021.

Tato smlouva mflie byt ménéna a doplr'Iovéna pouze vzestupné éI'slovanymi pisemnymi dodatky podepsanymi ktomu
oprévnénYmi zéstupci smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje L'Iplné ujedna’ni o pI‘edmétu smlouvy a véech na’leiitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé
ujednat, a které povaiuji za dflleiité pro zévaznost smlouvy. Zédny projev stran uéinény pfi jedna’ni o této smlouvé ani
projev uéinény po uzavfeni této smlouvy nesmi byt vyklédén v rozporu svyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a
nezaklédé iédny zévazek Zédné ze stran.

SmluvnI’ strany shodné prohla§uji a si vlastnoruém’mi podpisy stvrzujI', 2e si smlouvu pied jejI’m podpisem fédné
pfeéetly, jejI’mu obsahu rozumi a 2e smlouva byla sjednéna a uzavfena dle jejich svobodné a véZné vflle, nikoliv v tisni,
nezkuéenosti, rozumové slabosti, rozru§eni nebo lehkomyslnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ kaidé smluvni strana obdril’ po jednom
vyhotoveni.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1 - Technicka’ specifikace odbérnych mist
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protistranu. Poru§enim této povinnosti se pfedmétné strana smlouvy stévé odpovédnou za ékodu, kterou tI’mto zpflsobila.

éLA’NEK VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Prévem rozhodnym pro tuto smlouvu, vztahy z ni vyplyvajI’ci (:i s ni jakkoliv souvisejici je pra’vni Fa’d Ceské republiky.

Obé smluvni strany se dohodly, 2e spory o vlad a plnéni této smlouvy budou feéit nejprve vza’jemnym projednénl’m a
dohodou a to do L'Irovné jedna’nI' statutérnich zéstupcfl smluvnich stran. Nedojdou-li smluvnI’ strany touto cestou k nalezenl'
smirného fe§eni, zavazuji se smluvni strany véechny spory vznikajfci z této smlouvy a v souvislosti 5 nl’ pfedloZit k
rozhodnuti soudu CR. Smluvni strany se dohodly, ie pro feéeni sporfl z této smlouvy soudni cestou bude vécné a mfstné
pfislu§n§1m soudem obecny soud dodavatele.

SmluvnI’ strany vyslovné vyluéujI’ aplikaci ustanoveni § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1765 a2 1766 (zména
okolnosti), § 1793 a2 1795 (neumérné kréceni), § 1796 (lichva), § 1805 odst. 2 (doba uplatnénf dluhu), § 1909 (splnéni
dluhu sménkou) zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského za’koniku.

Odbératel se vyslovné vzdéva’ pra’va doméhat se zruéeni zévazku ztéto smlouvy podle ustanoveni § 2000 odst. 2
obéanského zékoniku.

Pokud tato smlouva obsahuje zévaznou dohodu dodavatele a odbératele zahrnujI’CI’ takové ujednénI’, jehoZ obsah je
regulova’n prévnimi pfedpisy a vtéchto pra’vnl’ch pfedpisech dojde ke zméné, které nenI’ zapracova’na ve smlouvé nebo
jejich dodatcich, pfiéemi ujednénI' ve smlouvé, resp. jejich dodatcich jii neobstojI’ vedle ustanoveni prévnI’ho pfedpisu, Fidi
se pra’vni vztahy dodavatele a odbératele aktualizovanym prévnI’m pfedpisem.

UkéZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdénlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatnI’ ustanoveni
smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zékonI’ku.

Strany vyslovné stvrzuji, 2e podmI’nky této smlouvy jsou vysledkem jedna’nI’ stran a kaidé ze stran méla pfileiitost ovlivnit
obsah podminek této smlouvy.

Tato smlouva nabyvé platnosti okamiikem podpisu posledni smluvnI’ stranou.

Uéinnost této smlouvy nasta’vé dne 01.01.2021, ustanoveni smlouvy, vnichi se pfedpokléda’ provedeni stanovenS/ch
éinnosti pied vYée uvedenYm termI’nem L'Iéinnosti, jsou 06inna’ dnem podpisu této smlouvy.

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to do 31.12.2021.

Tato smlouva mflie byt ménéna a doplr'Iovéna pouze vzestupné éI'slovanymi pisemnymi dodatky podepsanymi ktomu
oprévnénYmi zéstupci smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje L'Iplné ujedna’ni o pI‘edmétu smlouvy a véech na’leiitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé
ujednat, a které povaiuji za dflleiité pro zévaznost smlouvy. Zédny projev stran uéinény pfi jedna’ni o této smlouvé ani
projev uéinény po uzavfeni této smlouvy nesmi byt vyklédén v rozporu svyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a
nezaklédé iédny zévazek Zédné ze stran.

SmluvnI’ strany shodné prohla§uji a si vlastnoruém’mi podpisy stvrzujI', 2e si smlouvu pied jejI’m podpisem fédné
pfeéetly, jejI’mu obsahu rozumi a 2e smlouva byla sjednéna a uzavfena dle jejich svobodné a véZné vflle, nikoliv v tisni,
nezkuéenosti, rozumové slabosti, rozru§eni nebo lehkomyslnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ kaidé smluvni strana obdril’ po jednom
vyhotoveni.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1 - Technicka’ specifikace odbérnych mist



Q LUMIUS
Wée smluvni pokuty je stanovena jako souéet véech Py uréenftch na zékladé niie uvedeného vzorce:

Py = Cy*0,25 * My * Hy

V tomto vzorci pak plati, 2e:

Py je smluvni pokuta/cést smluvni pokuty stanovené pro kaidy rok, v némi je L'Iéinné piedéasné ukonéeni

smlouvy

Cy je cena stanovené pro dany rok ;
I

My je pocet kalendéinich mésicfl v daném roce, v nichi bylo ukonéeni smlouvy L’Jéinné, véetné mésice, v némi

toto ukonéeni zapoéalo

Hy je jedna dvanéctina piedpoklédaného mnoistvi spotfeby pro prisluény rok stanovené ve Smlouvé éi

v na’sledném oznémeni odbératele; pro 06e stanoveni smluvni pokuty plati to mnoistvi, které je Vét§i

Y je kaidy kalendél‘ni rok, v némije smlouva pfedéasné ukonéena

7 Smluvni strany se dohodly, ie za’vazek zaplatit smluvni pokutu nevyluéuje prévo na néhradu ékody ve vyéi, vjaké

prevyéuje smluvni pokutu.

CLANEK VI.

Kom unikace

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 r.o.

Horni 700 Horni 700
73925 Sviadnov 73925 Sviadnov

— za odbératele: jméno: Dr.|ng Radomir Habén jméno: Ing. Radek Dvorék

adresa: Zoologické zahrada Olomouc, adresa: Zoologické zahrada Olomouc,

pfispévkové organizace prispévkové organizace

Danlvinova 222/29 Darwinova 222/29
77900 Olomouc 77900 Olomouc

2. Veékeré prévni jednéni’ (:inéné 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 pievzeti, nebo doruéeni pisemnosti driitelem poétovni licence jako doporucenou zésilkou (doporuéeny dopis); faxové

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

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

smlouvy.

3. Pisemnosti t9kajici se vzniku, zmén a za’niku smluvniho vztahu podle této smlouvy nebo vzniku, zmén a zéniku prév a

povinnosti odbératele nebo dodavatele vyplyvajicich z této smlouvy mohou bYt doruéeny driitelem poétovni licence formou

doporuceného dopisu ci 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 ucastnika (kontaktni osoby,

kontaktni adresy, faxové éisla a e-mailové adresy); pii zachovéni stejnych zésad je moiné i osobni doruéeni pisemnosti.

4. Povinnost odesilatele doruéit pisemnost adresétovi je splnéna tou z na’sledujicich skuteénosti, které nastane drive:

a) prevzetim pisemnosti adresétem,

b) v pripadé odesléni dopisem, uplynutim péti (5) dnfl po odesléni (piedéni zésilky drziteli prisluéné poétovni licence),

c) vréceni zésilky odesilatelijako nedorucitelné,
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LUMIUS
Ve Sviadnové dne: 27 11.2020 V Olomouci dne:

za dodavatele: za odbératele:

Aleé Bartonik Dr.|ng Radomir Habér'l

regionélni manaier feditel

LUMIUS
Ve Sviadnové dne: 27 11.2020 V Olomouci dne:

za dodavatele: za odbératele:

Aleé Bartonik Dr.|ng Radomir Habér'l

regionélni manaier feditel
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