LUM IUS
SVĚT PLNÝ ENERGIE
Dohoda o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 8.7.2021
č. smlouvy E617321020

Lumius. spol. s r.o., se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, odd. C, č. vložky 27060, IČ: 25911945, DIČ: CZ25911945, kterou zastupuje: Ing. Radim Juřica, ředitel,
(dále jen „D odavatel“ )
a
Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace se sídlem Vrchní 101/19, 746 05 Opava, zapsán v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě., odd. Pr., č. vložky 537, IC: 70999325, kterou zastupuje: Mgr. Roman Podzemný, ředitel.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.účtu (CZK) 271647498/0300

(dále jen „Odběratel“)
(dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dohodu o ukončení výše uvedené Smlouvy, kterou se ruší předmětná Smlouva
(dále jen „Dohoda “)
jak následuje:

I.
1.

Dodavatel na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (č. smlouvy E617321020) uzavřené dne 8.7.2021

2.

Dne 16. 9. 2021 Dodavatel informoval písemně Odběratele o nemožnosti plnit předmět Smlouvy - začít od 1. 1. 2022 dodávat

(dále jen „Sm louva“) měl začít od 1. 1.2022 dodávat Odběrateli elektřinu do odběrných míst Odběratele dle Smlouvy.

Odběrateli do jeho odběrných míst elektrickou energii, která bez jakéhokoliv zavinění či jednání Odběratele postihla
Dodavatele, při současném výslovném smluvním vyloučení (čl. IX. Smlouvy) ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku,
přičemž návrh smlouvy byl směrem k Odběrateli předložen ze strany Dodavatele, a zároveň při setrvávající aplikaci

ust.

§ 1764 občanského zákoníku, dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy, a to ke dni uveřejnění této Dohody v registru
smluv.
3. Dodavatel zároveň potvrzuje, že se dobrovolně a kvalifikovaně zúčastnil předcházející veřejné soutěže o zakázku na dodávku
energií u veřejného zadavatele s vědomím všech soutěžních, předsmluvních i smluvních závazků, rizik i případných právních
i tržních následků, které pro něj, jakožto pro podnikatelský subjekt - obchodní korporaci pohybující se v energetice jakožto
v tržně velice dynamickém odvětví, vyplývaly a stále vyplývají.
4.

Touto Dohodou není dotčeno právo Odběratele k náhradě škody. Nárok na náhradu škody se v momentně uzavření této
Dohody sestává zejména z nákladů zmařené administrace vysoutěžení dodávek elektrické energie pro Odběratele podle
Smlouvy a také z budoucího rozdílu v konečných cenách dodávek elektrické energie, která měla být Odběrateli dodána podle
Smlouvy, a konečné ceně energie, jejíž dodávku si bude muset Odběratel zajistit náhradním způsobem v časové tísni. Tímto
demonstrativním výčtem nejsou dotčeny případné další nároky a není dotčeno ani jejich uplatnění v budoucnu, a to i po
částech.

5.

Dodavatel tímto uznává nároky na náhradu škody popsané zejména v předchozím odstavci co do důvodu a mechanismu
výpočtu, přičemž uznává, že přesný výpočet není možné v tuto chvíli objektivně provést a smírnému vyřešení situace nebrání
jeho vyčíslení a doložení v budoucnu.
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ii.
1.

Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli
- bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických
osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa
apod.). Uveřejnění této Dohody y v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava.
Nezajistí-li však uveřejnění této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozdéji do 15
dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této Dohody v souladu se zákonem zajistit
druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tuto Dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění této Dohody také druhé smluvní straně.

2.

Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a
odběratel tři vyhotovení.

3.

Strany dohody shodně prohlašují a svými vlastnoručními podpisy stvrzují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly,
jejímu obsahu rozumí a že Dohoda byla sjednána a uzavřena dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Sviadnov 27.9.2021
za Dodavatele:

Mgr. Roman Podzemný, ředitel
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