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LOM PRAHA s.p., 11 1018, 108 00 Praha 10- Malelit11 
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SVĚT PLNÝ ENERGIE 

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU 

(č.sml.: ... ) 

L...OM~ RAHA 

LOM-2021-0095-E 

Lumius, spol. sr.o., se sídlem Homr 700, Sviadnov, PSČ 739 25, zapsán v obchodn!m rejstrlku Krajského soudu v Ostravě, 
Odd. C, č. vložky 27060, IČ: 25911945, DIČ: CZ25911945, kterou zastupuje: Ing. Radim Jurica, ředitel společnosti. Bankovní 
spojeni Raiffeisenbank, a.s., č.účtu  

(dále jen „dodavatel") 

a 

LOM PRAHA s.p. se sídlem Tiskafská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00, zapsán v obchodnlm rejstflku Městského soudu 
v Praze odd. ALX, č. vložky 283, IC: 00000515, kterou zastupuje: Ing. Bc. Radomír Dal\hel, MBA„ LL.M., reditel pro 

obchod a logistiku. Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s„ č. účtu 994404-0141472001/0800 

(dále Jen „odběratel") 

uzavlrajf ve smyslu§ 72 odst. 2, zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon (dále jen EZ) tuto smlouvu: 

ČLÁNEK I. 

Předmět smlouvy 

1. Pfedmětem plněni této smlouvy ze strany dodavatele je dodat odběrateli plyn a zajistit na vlastní účet službu distribuce 

plynu. 

2. Pfedmětem plnění této smlouvy je dále pl'enesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele. 

3. Předmětem plnění smlouvy ze strany odběratele je zaplatit cenu za dodávku plynu a zaplatit cenu za distribuci plynu 

uplatněnou v souladu s cenovou regulaci. 

4. Odběratel prohlašuje, že pro predmětná odběrná místa má s místně prlslušny-m provozovatelem dístríbučnf soustavy 
uzavřenu platnou smlouvu o pl'ipojenL Neuzavření smlouvy o připojeni Je podstatným porušením smlouvy. 

5. Odběralel prohlašuje, že veškeré údaje o odběrných místech poskytnuté dodavateli jsou plně v souladu se smlouvou o 
připojení. V pnpadě uvedení odlišných údajťi bere odběratel na vědomí, že dodavatel je povinen se lfdit údaji posky1nulýml 

přlslušným provozovatelem distribuční soustavy. 

ČLÁNEK li. 

Dodávka plynu 

1. Dodávku plynu plní dodavatel jeho předáním do odběrných m 1st odběratele specifikovaných v Pmoze č. 1, která je 

nedílnou součástí léto smlouvy. 

2. Dodávka plynu clo odběrných misi odběratele bude zahájena dne 1. 9. 2021. Pokud nedojde k potvrzení tohoto terminu 

zahéjeni dodávky v systému OTE, a.s. ze strany pnslušného provozovatele distribuční soustavy (PDS), a to z důvodů 
spočfvajíclch na straně odběratele, bude dodávka plynu do odběrných míst odběratele zahájena k nejbll:žšlmu možnému 

terminu, který bude akceptován PDS. 

3. v plípadě mimol'ádných změn odběru oproti hodnotám uvedeným v Přlloze č. 1, které odebírané mnolstvr změní o více 
než 20 % oproti oznámenému průběhu spoUeby, je odběratel povinen o této změně informovat dodavatele (prioritně viz 

článek Komunikace této smlouvy, alternativně pak ,  , e-mailova adresa: 

. 

4. V případě změn či požadavků na změnu technických parametrů odběru je odběralel povinen oznámit tuto skutečnost 
nejméně jeden pracovní den před terminem stanoveným pro takovou změnu ve \,)'hlášce č. 349/2015 Sb. v účinném znění 
či v jiném pro tuto změnu aplikovatelném právnlm předpisu. V případě nesplnění této povinnosti odběratelem, nenese 
dodavatel odpovědnost za škodu, která neprovedením takové změny odběrateli vznikne. 
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ČLÁNEK Ill. 

Cena plnění 

1. Cena za dodaný plyn se určí jako součin skutečně odebraného množství zemního plynu v příslušném zúčtovacím období a 

smluvní jednotkové ceny za plyn uvedené níže, která je stanovena jako cena pevná a neměnná pro daný kalendářní rok. 

Cena člnl (bez DPH): 

Rok 

2021 

2022 

2023 

Cena Jednotka 

MWh 

MWh 

MWh 

Cena je konečná, zahrnuje cenu za komoditu, pevnou cenu prepravy a pevnou cenu strukturováni. Nezahrnuje cenu za 

služby distribuce a dalšl regulované služby. 

2. Cena za služby distribuce, tj. cena za přepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za služby operátora trhu je určena 
v souladu s právními pfedpřsy. 

3. V pflpadě pi'ekročení nebo nedočerpání smluveného objemu za stanovené období nebude dodavatel účtovat odběrateli 
žádné pokuty či sankce s výjimkou pflpadu předčasného ukončení smlouvy, které je upraveno nlže. 

4. Pokud se v době platnosti této smlouvy změní cenová rozhodnutí ERŮ, z nichž vychází ujednání této smlouvy o ceně 
plněni, pak je dodavatel povinen v těchto cenách i účtovat. S tf mto prf padným postupem je odběratel srozuměn, nemá proti 

němu námitek a zavazuje se hradil dodavateli cenu plněni plně v souladu s pflslušnými právními pi'edpisy. 

5. K cenám uvedeným v pl'edchozich odstavcích tohoto článku se pripočltává daň z pfidané hodnoty podle zákona 
č. 235/2004 Sb. 

6. Dodavatel bude odběrateli dále účtovat daň ze zemního plynu, pl'lpadně další daň, jejíž platbu vyžadují platné právni 
předpisy. V případě osvobození od daně z plynu je odběratel povinen doložit povolen! k nabytí plynu osvobozeného od 
daně vydané Celním úřadem v den uzavření smlouvy, či bez odkladu po vydání povolení, nejpozději však sedm dnu pTed 

počátkem dodávky čí počátkem období, na nějž je toto osvobození uplatňovéno. Pokud dojde k jakékoliv změně 
skutečností souvísejfclch s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně (změna měřidla. plepočitávače apod.), je 
odběratel povinen tuto informaci dodavateli pisemně oznámit do 14 dnů od léto změny. lměnu již vydaného povolení je 
odběratel povinen doložit dodavateli bezodkladně po jejfm vydání Celním úřadem. 

7. Odběratel prohlal!uje, že dodávaný plyn {nomenklatura  je určen k použíti dle § 4 odst. 1 plsm. b) a písm. c) 
zákona č. 26112007 Sb„ o stabilizaci vei'ejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá a dodavatel bude odběrateli účtovat dai'l ze 

zemnfho plynu dle§ 6 odst. 2 písm. g) a písm. h) dle tOhoto zákona. Odběratel-výslovně prohlašuje, že dodávaný plyn není 
určen „k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely" dle§ 4 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 26112007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část člyi'icátá pátá. V případě, že odběratel má zájem dodávaný plyn 
použ!vat dle § 4 odst. 1 písm. a), je povinen tuto skutečnost sdělit dodavateli. jinak ponese odpovědnost za nesprávné užiti 
sazby daně. 

ČLÁNEK IV. 

Účtování a placeni 

1. Dodavatel provádí vyúčtování sjednané dodávky plynu a sjednaných distribučních služeb, které jsou předmětem této 
smlouvy, daňovým dokladem-fakturou v periodicitě jednoho měsíce pro odběrná místa s měfením typu A, B nebo CM a 
v periodicitě minimálně jednoho roku pro odběrná m!sta vybavená měřením typu C, a to na základě údajů z měl'enl plynu. 
Faktura-danový doklad bude vystavena vždy nejpozději do 15. dne kalendárniho měsíce následujícího po fakturačním 
období. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den fakturačního období. 

2. Splatnost faktur i ostatnlch plateb vyplývajlcích z této smlouvy mimo záloh pro odběrná místa s měřením typu A, B nebo 
CM je 30 dnů od doručeni odběrateli. Faktura je dodavatelem odběrateli odeslána obvyklým způsobem v listinné a/nebo 
elektronické podobě, a to výhradně na adresufy pro zasílání faktur uvedenoufé v tomto článku. Pi'ipadne-li den splatnosti 
na den pracovního volna, den pracovnlho klidu, či státní svátek, je dnem splatnosti nejblížl!I následujfcl pracovní den. 
Platba se považuje za splněnou, je-li rádně identifikována (označena správným variabilnlm symbolem, popř. dalšími 
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platebními údaji) a odepsána II predmětné částce z bankovn!ho účtu odběratele ve prospěch bankovnlho účtu uvedeného 
na faktu i'e dodavatelem. 

3. Nebude-li dodavatelem vystavená faktura obsahovat všechny potl'ebné náležitost[ nebo v nf budou uvedeny chybně, nebo 
bude fakturováno vadné plnění, je odběratel oprávněn vrátit JI dodavateli k pl'epracování ve lhůtě splatnosti. Ve vrácené 
faklure odběratel vyznačí důvod jejlho vrácení. Po doručeni opravené nebo nově vystavené faktuey běžl nová lhůta 
splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den, ve kterém byla příslušná částka odepsána z účtu odběratele ve prospěch 
dodavatele. 

4. Odběratel nebude hradit zálohy. 

5. V pflpadě prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky podle této smlouvy je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli z 
dlužné částky úrok z prodlení ve výši stanovené nařlzením vlády č. 351/2013 Sb. 

6. Dal\ové doklady o vyúčtovAnr (faktury, zálohy a ostatni platby dle této smlouvy) vystavené způsobem hromadného 
zpracování dat nemusl obsahovat razítko ani podpis účastníků této smlouvy. 

7. Ve~keré platby dle této smlouvy se odběratel zavazuje uhradit formou bankovního pl'evodu na číslo účtu dodavatele, 
uvedené na faktul'e pl'i použiti variabilnlho symbolu odpovídajícího člslu vystavené faklUry. 

8. Adresa pro zasíláni faktur:  

9. V pflpadě, že bude odběratel nárokovat osvobozeni od daně z plynu ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, na základě povolen! příslušného Celnlho úfadu, je povinen předložit takovéto povofenl dodavatel pl'i 
uzavfenl smlouvy. Nabude-li toto povolení později, je možné Jej pfedložit i později. V případě pozdějšlho pfedloženf bude 
povoleni uplatněno až v nejbližším možném zdanitelném obdob I. 

ČLÁNEK V. 

Omezeni a pPerušani dodávky plynu, odstoupeni od smlouvy 

1. Odběratel bere na vědomí, že všichni účastnicí trhu s plynem jsou povinni pl'i stavu nouze a pfi předcházeni stavu nouze 
podfidit se omezeni spotl'eby plynu nebo změně dodávky plynu. 

2. Odběratel bere na Vědomi, že v pffpadech neoprávněného odběru plynu, je dodavatel oprávněn pi'erušit nebo ukoneit 
dodávku plynu, a to za podm Inek stanovených právními pfedpisy. 

3. V pfípadě podstatného poru~ení smluvních povinnosti ze strany odběratele je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Za podstatné porušeni povinnosti smlouvy se považuje zejména: 

a) nezaplacení faktury či úroků z prodlení fádně a včas a/nebo 

b) opakuj/cf se nedodržování smluvených platebnlch povinností, tj. zejména opakujlcí prodlení s hrazením plateb dle této 
smlouvy tj., opakujlcí se prodlení placení fádně vyúčtovaných úroků z prodlenl, smluvnich pokut nebo náhrad škod, 
které jsou shodné se způsobem úhrady faktur; 

c) neposkytnutí soueinnosti dodavateli v pflpadech, kdy je součinnost odběratele nezbytná pro plněni povinností 
dodavatele dle této smlouvy. 

4. V pfípadě podstatného porušení smluvnlch povinnost! ze strany dodavatele je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Za podstatné porušení povinnostr smlouvy se považuje: 

a) nedodáni plynu dodavatelem do odběrných míst, do kterých dodavatel zajišťuje dodávku plynu na základě této 
smlouvy, a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, a to výhradně z důvodů spočfvajicich na straně dodavatele. 

5. Odstoupení je účinné dorurenfm pfsemného oznámeni ůčastnlka smlouvy o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně 
nebo pozdějším dnem uvedeným v odstoupení. 

6. Dodavatel má vůči odběrateli nárok na smluvní pokutu v pfípadě, že je tato smlouva ukončena pred termínem dohodnutým 
ve Smlouvě z důvodů na straně odběratele, a to: 

a) v pfípadě odstoupen! dodavatele na zAkladě podstatného porušení smlouvy odběratelem, tak jak je definováno ve 
smlouvě, 

b) v pflpadě jakéhokoliv pfedčasného ukončení smlouvy z důvodů na straně odběratele, tj., ukončeni smlouvy pl'ed 
uplynullm dohodnuté doby !rváni smlouvy, mimo platného odstoupeni ze strany odběratele na základě porušení 
smlouvy dodavatelem a ukončen! smlouvy dohodou. 
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Výše smluvní pokuty je stanovena jako součet všech Pv určených na základě níže uvedeného vzorce: 

Pv = C/0,25 • Mv • Hv 

V tomto vzorci pak platí, že: 

Pv je smluvnl pokuta/část smluvní pokuty stanovená pro každý rok, v němž je účinné predčasné ukončení 
smlouvy 

Cv je cena stanovená pro daný rok 

Mv je počet kalendáfnlch měslcú v daném roce, v nichž bylo ukončení smlouvy účinné, včetně měsíce, v němž 
toto ukončeni započalo 

Hv Je jedna dvanáctina pfedpokládaného množsM spoti'eby pro pflslušný rok stanovené ve Smlouvě či 

v následném oznámeni odběratele; pro účely stanoveni smluvní pokuty platí to množství, které je větší 

Y je každý kalend a ml rok, v němž je smlouva předčasně ukončena 

7. Smluvnl strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvn1 pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve ~i. v jaké 
pl'evyšuje smluvní pokutu. 

1. Kontaktní osoby: 

- za dodavatele: 

- za odběratele: 

ČLÁNEK VI. 

Komunikace 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech 
smluvních: 

jméno: 
adresa: 

e-mail: 
telefon: 

jméno: 
adresa: 

a-mail: 
telefon: 

Osoby pověl'ené pro operativní a technická 
jednání: 

jméno: 
adresa: 

e-mail: 
telefon: 

jméno: 
adresa: 

e-mail: 
telefon: 

2. Veškera právnl jednání činěná podle smlouvy musl mlt plsemnou podobu (tzv. písemnost), není-li v konkrétním prlpadě 
stanoveno ve smlouvě jinak. Pro písemný styk lze použit způsob osobního doručeni písemností s písemným potvrzením 
o prevzetí, nebo doručeni písemnosti držitelem poštovní licence jako doporueenou zásilkou (doporučený dopis); faxová 
zpráva musí být doložena zpětným potvrzením o pi'ijeti faxu; elektronický styk musí být doložen zpětným potvrzením pfijetí 
zprávy; kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy jsou uvedeny ve smlouvě resp. v prrslušné příloze 
smlouvy. 

3. Plsemnosti týkajlcl se vzniku, změn a zániku smluvnfho vztahu podle léto smlouvy nebo vzniku, změn a zániku práv a 
povinností odběratele nebo dodavatele vyplývajících z léto smlouvy mohou být doručeny držitelem poštovní licence formou 
doporučeného dopisu či elektronickou formou s potvrzením pl'ijet! na adresu druhé strany (adresáta), která je odesílateli 
známa podle léto smlouvy, nebo na adresy osob oprávněných jednat ve věcech smluvnlch za účastníka (kontaktní osoby, 
kontaktní adresy, faxová čísla a e-mailové adresy); pfí zachováni stejných zásad je možné I osobní doručeni písemnosti. 

4. Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi je splněna tou z následujících skutečnosti, která nastane dříve: 

a) pfevzetím plsemnosti adresátem, 

b) v případě odeslání dopisem, uplynutím pěli (5} dnů po odeslání (predání zásilky držiteli příslušné poštovní licence), 

c) vrácení zásilky odesílatel i jako nedoručilel né, 

d) odmltnutfm prevzelf písemnosti adresátem. 
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ČLÁNEK VII. 

Vyšší moc 

1. Nastane-li u kterékoliv smluvnl strany okolnost vylučuj/cf odpovědnost, tj. okolnost mimo7ádné nepfedvldatelné a 
nepfekonatelné pfekážky, vzniklé nezávisle na jejl vůli, je tato strana povinna o tomto stavu bez prodlení informovat 
protistranu. Porušením léto povinnosti se pfedmělná strana smlouvy stává odpovědnou za škodu, kterou timto způsobila. 

tlANEKVIII. 

Závěrečná ustanoveni 

1. Právem rozhodným pro tuto smlouvu, vztahy z nf vyplývající či s nf jakkoliv související je právní fád České republiky. 

2. Spory právn!ch vztahů budou rozhodovat české soudy. 

3. Smluvní strany výslovně vylučuji aplikaci ustanovení § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1765 až 1766 (změna 
okolnost[}. § 1793 až 1795 (neúměrné krácenQ, § 1796 (lichva), § 1805 odst. 2 {doba uplatnění dluhu), § 1909 (splněn[ 
dluhu směnkou) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4. Odběratel se výslovně vzdává práva domahat se zrušeni závazku z této smlouvy podle ustanoveni § 2000 odst. 2 
občanského zákoníku. 

5. Dodavatel prohlašuje, že akceptuje v~chny požadavky a podmínky stanovené zadavatelem, resp. odběratelem, v rámci 
výzvy o zakázce a zadávací dokumentace s názvem .SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVEK PLYNU PRO LOM PRAHA s.p. 
(2021 )" (dále jen ZO), pokud tyto nejsou v rozporu s platnou legislativou. Pokud by ustanoveni uvedená v této smlouvě byla 
v rozporu ustanoveními těchto požadavků a podmínek stanovenými odběratelem v rámci ZD, jsou platna ustanovení těchto 
požadavků a podmínek stanovená odběratelem v rámci ZD. 

6. Pokud tato smlouva obsahuje závaznou dohodu dodavatele a odběratele zahrnujlcí takové ujednáni, jehož obsah je 
regulován právními pfedpisy a v těchto právních pfedpisech dojde ke změně, která nenl zapracována ve smlouvě nebo 
jejích dodatcích, plifemž ujednání ve smlouvě, resp. jejích dodatcích již neobstojl vedle ustanoveni právnlho pi'edpisu, rfdf 
se právní vztahy dodavatele a odběratele aktualizovaným právním pfedpisem. 

7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanoveni 
smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákonlku. 

8. Strany výslovně stvrzuji, že podmínky této smlouvy Jsou vysledkem jednání stran a každá ze stran měla pffležitost ovlivnit 
obsah podmínek této smlouvy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem L1Verejněnl v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvtáštnlch podmlnkách 
účinností některých smlw, uvefejňovánf těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ve zněni pozdějšlch 
pi'edpisú. Uvefejněnf smlouvy v registru smluv zajistí LOM PRAHA s.p. 

11. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 1.9.2023. 

12. Talo smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu 
oprávněnými zástupci smluvnlch stran. 

13. Tato smlouva obsahuje úplné ujednáni o pi'edmělu smlouvy a v~ech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě 
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednánl o léto smlouvě ani 
projev ufiněný po uzavl'ení této smlouvy nesmf být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14. Smluvní strany shodně prohlašuj! a svými vlastnoručními podpisy stvrzují, že si smlouvu před jejim podpisem l'ádně 
pfečetly, jejímu obsahu rozuml a že smlouva byla sjednána a uzavfena dle jejich svobodné a vážné vúle, nikoliv v tísni, 
nezkušenosti, rozumové slabosli, rozrušení nebo lehkomyslností. 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnost/ originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotoveni. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

P?íloha č. 1 - Technická specifikace odběrných misi 
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Ve Sviadnově dne: 

Lumius, spol. s r.o. 

za dodavatele: 

V Praze dne:  
LOM~~/\.H/\ 

500 

lQ'i P~AHA s p, ri,l,f•<j 270/8, 108 W PrahJ 1{) · Malelke 
I( r ':00~515, DIC CZOWOC5 I S ZJpi1 , Obdmďnim 1ejstfík~ 
· ... , .. •.,ce, 1,1,:,:skvíl: ,o•.dem v ?r,ze oadii ALX, ,lo2la lislo 283 
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