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Zévérkovy |i§_t_€_':. PL-20150709-205-16
(pro burzovni obchody s plynem v rémci sdruZenYch sluZeb dodavek plynu)

Cislo aukoe: 205

Dodavatel (prodévaiici):

Zaps. v:
Sidlo:
IC: 2591 1945
Bankovni spojeni:
Zastoupen:
Jméno a pfijmeni makléfe:
Evidenéni Cislo makléfe:

Odbératel (kupujici):

Zaps. v:
Sidlo:
1C: 47934832
Bankovni spojeni:
Zastoupen:
Jméno a pfijmeni makléfe:
Evidenéni oislo makléfe:

Popis produktu:

Poéet odbérnych mist:

Technické parametry dodévky:

Termin dodévky:

Celkove’ mnoistvi dodévky:

Datum konani burzovniho shromaidéni: 9. 7. 2015

Lumius, spol. s ro.

OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vIoZka 27060
ul. Miru 3267, 738 01 Fri/dek-Mistek
DIC: 022591 1945

lng. Vratislav Kavélek
41037

Stfedni ékola hotelova a sluieb Kroméfiz

Registru ekonomiokych subjektfi, CSU
Na Lindovce, 1463, 767 27 Kroméfii
DIC: 02479348321

lng. Veronika Labaétové
41038

Dodévka zemm’ho plynu v rémci sdruienych sluieb dodévky
zemm’ho plynu pro odbér nad 630 MWh (plyn - velkoodbér)

2

viz Pfiloha zavérkového listu c. 1.

1.1. 2016 - 31.12. 2016

3512 WI!

Rozdéleni celkove'ho mnoistvi dodévky na jednotlivé kalendéfni mésice roku 2016:

Ieden 719 éervenec 41

(mm 567 srpen 42

bfezen 602 zéfi 83

duben 300 fijen 238

kvéten 84 Iistopad 400

éerven 68 prosinec 468

Toleraném’ pésmo pfi odbéru:

Jednotkova’ kupni cena (bez DPH)

Kapacitni sloika ceny (cena za pfepravu a strukturovém’):

nad sjednane’ roéni/mésioni mnotvi: 0 °/o
pod sjednané roéni/mésiéni mnoistvi: 0 %

600 CZK/MWh

O CZK/odbérné misto/mésic
0 CZK/tis. m3
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Z ' étovaci dmink

zuétovaci obdobi: mésic

Splatnost zuétovaci faktury: 21 dni

Zélohy v prfibéhu zflétovaciho obdobi: mésioni

Sankce, které uhradi odbératel pfi piekroéeni toleranéniho pésma: nejsou

Zpflsob sjedna'véni odbérovych diagramfl: nesjednavé se

Oglalni podminky:

Dodavatel bude odbérateli Uétovat dodévku na jedné slouéene’ faktufe (dafiovém dokladu) v Iistinné (papirové)
podobé s tim, 2e za kazdé odbérné misto bude provedeno vétovéni s rozepsénim jednotlivSIch poIOZek ceny
spolu s uvedenim ceny celkem a pfisluéné vyée DPH v % a v K6.

Dodavatel bude odbérateli pfedepisovat a notovat zalohy na jednom slouéeném pfedpisu a slouéeném
dahovém dokladu o pfijeti platby v listinné (papirové) podobé s tim, 2e celkové zéloha a pfijaté platba bude
rozepséna na diloi zalohy za jednotlivé odbérné mista spolu s uvedenim ceny celkem a pfisluéné v9ée DPH v
0/0 a V K6.

Dodavatel je povinen na vyslovné vyzadéni jednotlive’ho odbératele:
- pouiivat elektronickou fakturu s néslednym zaslénim faktury v papirové podobé.
- namisto slouéené faktury pouiivat fakturu na kaidé jednotlivé odbérne’ misto.
- namisto slouoeného pfedpisu zéloh a slouoeného dafiového dokladu o pfijeti platby pouiivat p‘r'edpis zéloh a
dafiovy doklad o pfijeti platby za kaidé jednotlivé odbérné misto.

Odbératel je Opravnén uplatnit u dodavatele poiadavek na zménu WSe Denni rezervované kapacity (DRK) v
rémci energetickych pfedpisfl.

Odbératel je Opravnén uplatnit u dodavatele poiadavek na zajiéténi Mésiéni rezervovane’ kapacity na
pfisluény kalendéfni mésic v ramci pfisluénych energeticch pfedpisfi.

nggi pgdminky

1. Dodavatel je povinen dodavat sjednane' mnoistvi plynu do odbérného mista odbératele v rozsahu a za
podminek uzavfeného burzovniho obchodu (zévérkového listu) v kvalité podle Rédu provozovatele
pfepravni soustavy, ke které je odbérné misto pfipojeno, pokud tomu nebréni okolnosti vyvolané
provozovatelem pfepravni nebo distribuoni soustavy nebo okolnosti stanovené pfisluénymi prévnimi
pfedpisy.

2. Dodavka plynu je splnéna pfeohodem plynu z pfisluéné distribuéni soustavy pfes méfici zafizeni
do odbérne’ho mista odbératele.

3. Dodavatel je povinen zajistit na vlastni jméno a na vlastni uoet pro odbérné misto odbératele pfepravu
plynu. uskladnéni plynu, distribuci plynu a ostatni souvisejici slqy.

4. Dodavate| je povinen ve smyslu pfisluéného platného prévniho pfedpisu pfevzit zévazek odbératele odebrat
plyn z plynérenské soustavy a nést plnou zodpovédnost 2a odchylku odbératele vztahujioi se k odbérnému
mistu odbératele. Z dt‘Jvodu pfeneseni odpovédnosti za odchylku na dodavatele neni odbératel oprévnén
mit pro dodévku plynu do odbérného mista dle burzovniho obchodu (zévérkového listu) jiného nebo vice
jinych dodavatelfl. Odbératel se zavazuje ukonoit smlouvu s pfedchazejioim dodavatelem, pokud k tomu
nezplnomocni dodavatele, ktery mu bude dodévat plyn na zakladé burzovniho obchodu (zévérkového listu).

5. Dodévka plynu se povaiuje za zahéjenou prvni plynérensky den burzovnim obchodem sjednaného
obdobi dodévky plynu a za ukonéenou posledni plynarensky den burzovnim obchodem sjednaného
obdobi dodavky plynu. Odbératel je povinen nahlésit dodavateli stav méficiho zafizeni v odbérném misté
k prvnimu kalendéfnimu dni zahéjeni burzovnim obchodem sjednané dodévky plynu, a to nejpozdéji jeden

Dodévka plynu v ra’mci SSDP charakteru velkoodbér Strana 2 (celkem 7)



CESKOMORMsM
KOMODITNi BURZA KLADNO‘lb

kalendafni den po tomto datu. V pfipadé, Ze tak neuoini, bude pooéteéni stav méficiho zafizeni stanoven
provozovatelem distribuéni soustavy v souladu s Rédem provozovatele distribuéni soustavy. Odbératel
se timto vzdéva néroku na reklamaci takového stavu méficiho zafizeni a takto stanoveny stav méficiho
zafizeni plné respektuje.

. Odbératel je povinen v pfipadé neooekavané udalosti, ktera ma vliv na jeho odbér plynu (havérie
odbérného plynového zafizeni nebo vyrobniho zafizeni), oznémit tuto Udalost bez zbyteoného odkladu
dodavateli. V pfipadé plénované udalosti, které mé vliv na jeho odbér plynu (plénované oprava odbérného
plynového nebo vyrobniho zafizeni, celozavodni dovolené), je odbératel povinen oznémit tuto skuteénost
dodavateli nejpozdéji 10 kalendéfnich dnfl pfed jejim pooétkem.

. Sjednana dodavka plynu maze byt omezena, pokud bude provozovatelem pfepravni soustavy vyhlaéen
stav nouze podle pfisluénych platnych prévnich pfedpisfl. Odbératel je povinen sledovat informace o
vyhlaéeni omezujicich regulaénich opatfeni v pfipadé hroziciho nebo stévajiciho stavu nouze v plynérenstvi.
Dodavatel i odbératel jsou povinni v pfipadé hroziciho nebo stavajiciho stavu nouze v plynarenstvi
postupovat podle pfisluoného platného prévniho pfedpisu.

. Dodavatelem dodané a odbératelem odebrané mnotvi plynu bude v odbémém misté méfeno méficim
zafizenim ve vlastnictvi pfisluéného provozovatele distribuéni soustavy. ktery zodpovidé za sprévnost
namél’enych Udajl'J. O druhu, velikosti, umisténi a skladbé méficiho zafizeni rozhoduje pfisluény
provozovatel distribuéni soustavy. Odbératel je povinen odebirat plyn pouze pfes méfidlo, které pfipojil
provozovatel distribuoni soustavy. Odbératel je povinen udriovat odbérné zafizeni ve stavu, ktery odpovidé
pfisluénym technickym normam a platnym prévnim pfedpisflm a ktery umoihuje jeho fadny a spolehlivy
provoz.

. Méfeni dodévek plynu véetné vyhodnocovani, pfedavéni vilsledkfl méfeni a daléich nezbytnyoh informaci
pro vCtovéni dodavky plynu je zajiét’ovano pfisluénYm provozovatelem distribuéni soustavy. Naméfeny
objem plynu bude v souladu s platny’rmi prévnimi pfedpisy pfepooitavén na vztaZené podminky a energii
vyjédfenou v MWh, resp. kWh.

10. Odbératel se zavazuje umoZnit pfistup k méficimu zafizeni na odbérném misté pro potfebu kontroly
sprévnosti méfenych Udajl'J, provedeni odeéto nebo kontroly, opravy, Udriby, vymény nebo odebrani
méfidla, a to rovnéz pfi ukonoeni odbéru nebo pferuéeni dodévky plynu. Odbératel je povinen zdriet se
jakychkoliv zésahfl do méfidla a jeho pfipojeni véetné plomb, a zabezpeoit méfidlo tak, aby nemohlo dojit
k jeho poékozeni, odcizeni nebo poruéeni plomb. Odbératel je dale povinen bez zbyteoného odkladu
oznamit dodavateli poékozeni méficiho zafizeni nebo jeho plomby, pfipadné jinou udélost. které ma vliv na
fadnou funkci méficiho zafizeni.

Plglgbni pgdminky

1. Odbératel je povinen zaplatit dodavateli za dodévku plynu cenu, které je tvofena:
a) cenou za dodévku komodity plyn, ktera je stanovena burzovnim obchodem (zavérkovym listem),
b) pevnou kapacitni sloikou ceny (cena za pfepravu a strukturovani)
c) cenou za pfepravu plynu, uskladnéni plynu. distribuci plynu a souvisejici sluiby stanovenou v souladu

se véeobecné zévaznymi pravnimi pfedpisy, zejména cenovymi rozhodnutimi pfisluénych sprévnich a
regulaénich organL‘J.

. Dodévky plynu se v prflbéhu zUétovaciho obdobi vétovévaji fakturami, které musi mit néleiitosti
dafiovych dokladfl podle pfisluénych prévnich p‘r’edpiso.

. K Uétované cené dodavky plynu se pfipoéitavé dah z plynu. dafi z pfidané hodnoty, poplatky a jiné nepfimé
dané stanovené v souladu s pfislusnymi prévnimi pfedpisy. Odbératel je povinen piedIOZit dodavateli
doklady, na zékladé kterych uplatfiuje osvobozeni od pfisluéné dané. Zérovefi je odbératel povinen
v pfipadé zmény, zéniku 6i zruéeni pfisluéného dokladu. na zakladé kterého uplatfiuje osvobozeni dle
pfedchozi véty, tuto skuteénost dodavateli oznémit, a to bez zbyteéného odkladu. nejde'le véak do druhého
pracovniho dne ode dne zmény, zéniku nebo zruéeni tohoto dokladu, na zékladé kterého uplatfiuje
osvobozeni. Odbératel je odpovédny za Skodu, ktera vznikne dodavateli poruéenim povinnosti zékaznika
uvedene’ v pfedchozi vété.

4. V prflbéhu zUétovaciho obdobi hradi odbératel dodavateli za dodavky plynu pravidelné zélohy, pokud
neni burzovnim obchodem sjednéno jinak. Jejich v9ée je uréena podle celkové piedpoklédané platby
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odbératele za pfisluéné fakturaéni obdobi véetné dané z pfidané hodnoty. Dodavatel je povinen p0 uzavfeni
burzovniho obchodu (zévérkového listu) vystavit odbérateli v souladu s podminkami uzavfeného burzovniho
obchodu (zavérkoveho listu) platebni kalendéf s uvedenim poétu, vyée a splatnosti zaloh.

. Zélohy zaplacené odbératelem na pfisluéné zUétovaci obdobi budou dodavatelem vypofédény ve faktufe
2a zUétovaci obdobi. Rozdil ve faktufe mezi vyflétovanou ééstkou a zaplacenymi zalohami. ktery je
nedoplatkem odbératele. je odberatel povinen zaplatit dodavateli v terminu splatnosti faktury. Rozdil ve
faktufe mezi vyflétovanou ééstkou a zaplacenymi zélohami, ktery je pi‘eplatkem odbératele. dodavatel vréti
odbérateli v terminu splatnosti faktury na bankovni UCet odbératele uvedeny v zavérkovém listu s pouiitim
variabilniho symbolu uvedeného na faktufe.

. Odbératel je povinen provédét véechny platby bezhotovostné v tuzemské méné, pokud neni burzovnim
obchodem (zéverkovym listem) sjednana jiné ména, na bankovni Oéet dodavatele uvedeny na pfisluéné
faktufe s pouiitim variabilniho symbolu uvedeného na faktufe. Pokud odbératel poukéze platbu s
nesprévnym variabilnim symbolem, nebo ji poukéie na jiny bankovni Uéet dodavatele, neZ je uvedeno na
faktufe, je dodavatel oprévnén platbu vratit odbérateli jako neidentifikovatelnou a Uétovat L’Jrok z prodleni za
opoidéné placeni od data splatnosti faktury a2 do obdrieni sprévné poukézané platby.

. Zaplacenim plateb se rozumi pfipsani pfisluéné ééstky na bankovni Uéet dodavatele. Pfipadne-Ii den
splatnosti faktury nebo zélohy na den pracovniho volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbliiéi nasledujici
pracovni den.

. V pfipadé prodleni odbératele s Uhradou jakékoliv Castky vyplajici z uzavfeného burzovniho obchodu
(zéverkového Iistu), je odbératel povinen uhradit dodavateli Urok z prodleni ve vyéi 0.05 % z dluZne’ ééstky
za kaidy den prodleni.

. V pfipadé, ire je odbératel v prodleni s Uhradou jakékoliv ééstky vyply’rvajici z uzavfeného burzovniho
obchodu‘ ma dodavatel prévo zaslat odbérateli pisemné v92vy Ci upominky k placeni. Odbératel je v
takovém pfipadé povinen uhradit dodavateli néklady spojené se zaslénim pisemné vyzvy 66 upominky k
placeni.

10. V pfipadé prodleni dodavatele s Uhradou jakékoliv ééstky vypISNajici z uzavfeného burzovniho obchodu
(zéverkového Iistu). je dodavatel povinen uhradit odbérateli Urok z prodleni ve vyéi 0.05 °/o z dluiné Céstky
2a kaidy den prodleni.

nlamage

1 . Zjisti-Ii odbératel chyby nebo omyly pfi vyuétovéni dodévky plynu dle uzavfeného burzovniho obchodu
(zévérkového listu), mé pravo pfisluéné vétovani (fakturu) u dodavatele reklamovat, a to nejpozdéji do
30-ti kalendéfnich da od doruéeni faktury, v niz se reklamované skuteénosti vyskytly. Reklamace musi
mit pisemnou formu a jeji uplatnéni nemé odkladny Uéinek na splatnost faktury, vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodne-Ii se odbératel a dodavatel jinak.

. Dodavatel je povinen reklamaci pfezkoumat a vysledek pfezkouméni je povinen oznémit odbérateli ve Ihmé
do 30-ti kalendéfnich dm'J od doruéeni reklamace.

Om zeni i" ru" m’ dodév

1. Dodavatel je oprévnén pferuéit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodavku plynu dle burzovniho obchodu
(zavérkového Iistu) v odbérném misté v pfipadech neoprévnéného odbéru, ktery je definovén pfisluénymi
platnymi prévnimi pfedpisy.

. Pferuéeni nebo omezeni dodévky plynu z dL'wodu neoprévnéného odbéru bude provedeno provozovatelem
distribuéni soustavy na Zédost dodavatele bezprostfedné po zjiéténi neoprévnéného odbéru a bude
provedeno na néklady odbératele.

. Pferuéenim nebo omezenim dodévky plynu v pfipadech neopravnéného odberu nevzniké odberateli pravo
na néhradu ékody a uélého zisku na dodavateli a na provozovateli distribuéni soustavy.

. Odbératel je povinen uhradit dodavateli néklady spojené s pferuéenim. obnovenim nebo ukonéenim
dodévky plynu z dl'Jvodu neoprévnéného odbéru. Pfi neoprévnéném odbéru je zékaznik povinen uhradit
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gkuteéné vzniklou ékodu, nelze-Ii vzniklou ékodu prokazatelné stanovit, je nahrada ékody vypoétena podle
Rédu provozovatele distribuéni soustavy.

0d t niod b vnih h 'v'rk v'h Ii

1. Dodavatel je opravnén odstoupit od burzovniho obchodu (zévérkového listu) v piipadé:
a) podstatného poruéeni povinnosti — podminek burzovniho obchodu (zavérkového listu) odbératelem.
b) neopravnéného odbéru, ktery je definovan pfisluényimi platnymi pravnimi pfedpisy.
c) je—Ii odbératel v Upadku anebo je mu povoleno vyrovnéni.

2. Za podstatné poruéeni povinnosti - podminek burzovniho obchodu (zévérkového listu) odbératelem se
povaiuje zejména:
a) je-li odbératel i pies doruéeni vyzvy nebo upominky k placeni opakované v prodleni se zaplacenim

penéiitého zévazku vyplyvajiciho ze zavérkového Iistu.
b) zjisti-li dodavatel nebo pfisluény provozovatel distribuéni soustavy neoprévnénou manipulaci s méi‘icim

zarizemm,
c) neumoini-Ii odbératel pfistup k méficimu zaiizeni ani p0 opakovane’ pisemné vyzvé dodavatele nebo

pfisluéného provozovatele distribuéni soustavy,
d) poruéi-li odbératel podstatné povinnosti - podminky zvlaét’ specifikované burzovnim obchodem

(zavérkovym Iistem).

3. Odbératel je oprévnén odstoupit od burzovniho obchodu (zévérkového listu) v pfipadé
a) podstatného poruéeni povinnosti - podminek burzovniho obchodu (zévérkového listu) dodavatelem,
b) je—Ii dodavatel v Upadku nebo je mu povoleno vyrovnani.

4. Za podstatné poruéeni povinnosti - podminek burzovniho obchodu (zavérkového listu) dodavatelem se
povaiuje zejména:
a) bezdflvodné pieruéeni. omezeni nebo ukonéeni dodavky p|ynu dodavatelem.
b) bezdflvodné nezajiéténi dopravy plynu a souvisejicich sluieb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i pies doruéeni svy nebo upominky k placeni opakované v prodleni se zaplacenim

penéiitého zévazku vyplyvajiciho ze zévérkového Iistu.
d) poruéi-Ii dodavatel podstatné povinnosti - podminky zvléét’ specifikované burzovnim obchodem

(zévérkovym iistem).

5. Odstoupeni od burzovniho obchodu (zévérkového listu) musi byi provedeno pisemné a je (minné dnem
doruéeni pisemného oznémeni o odstoupeni druhé smluvni strané, nebo pozdéjéim dnem, ktery je
v oznameni o odstoupeni odstupujici smluvni stranou stanoven. Odstupujici smluvni strana je povinna
oznémit odstoupeni 0d burzovniho obchodu (zavérkového Iistu) pfisluénému provozovateli distribuéni
soustavy.

Kgmunikagg g dgmg’ gvg’ ni

1. Korespondence. oznémeni Ci jiné sdéleni uéinéné mezi smluvnimi stranami na zékladé uzavieného
burzovniho obchodu (zévérkového Iistu) musi mit pisemnou podobu a musi bS/t v éeském jazyce (dale
,pisemnost“).

2. Pisemnosti se povaZuji za doruéené:
a) osobnim doruéenim a pfedénim kontaktni osobé smluvni strany, které je adresétem,
b) patym kalendé‘r’nim dnem ode dne odeslani doporuéeného dopisu na kontaktni adresu smluvni strany,

které je adresétem, nebo diivéjéim dnem doruéeni.
c) zpétnim potvrzenim faxové nebo elektronické zpravy, které byla odeslana na kontaktni faxové (:islo nebo

emailovou adresu smluvni strany, které je adresétem.

3. Smluvni strany jsou povinny oznémit druhe’ smluvni strané jakékoliv zmény v kontaktnich udajich pro
doruéovéni pisemnosti. Za doruéené budou povaZovény i pisemnosti, které se vréti odesilajici smluvni
strané jako nedoruéené v dflsledku neoznameni novych kontaktnich Udaja stranou, které je adresétem.

Kontaktni udaje:

Dodavatel: Ing. Lucie Korbelova, tel.: 558 436 264, mail:
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Odbératel: lng. Petr Hajny — feditel, Ludék Folkner - sprévce budov. tel.: 573504501, e-mail: skola@hskm.cz,
ludek.fo|kner@hskm.cz

Mlg' gnlivgsl

1. Dodavatel a odbératel se zavazuji, 2e neposkytnou zévérkovy list jako celek ani jeho éést (které neni
vefejné znama) a nevefejné informace z ného plynouci tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany. kromé pfipadfi, kdy jim zvefejnéni nebo poskytnuti tfeti osobé uréuje pfisluény prévni
pfedpis.

2. Dodavatel a odbératel se zavazuji pfijmout technické a organizaéni vnitfni opatfeni k ochrané nevefeach
informaci, zejména dCIvérnych informaci a osobnich UdajL'J.

Pf héz ni'k d'm

1. Dodavatel a odbératel se zavazuji navzajem se informovat o vsech skuteénostech. kterSIch jsou si védomi,
a které by mohly vést ke ékodém a usilovat o odvréceni hrozicich ékod.

2. Dodavatel a odbératel se zprosti povinnosti k néhradé ékody za podminek dle ust. § 2913 zékona
('3. 89/2012 8b., obéansky zékonik v platném znéni. nebo za podminek vyplyvajicich ze zékona é. 458/2000
8b., 0 podminkach podnikéni a o vykonu stétni sprévy v energetickych odvétvich v platném znéni.

05mm gigdna’ni

1. Zévérkovy list je Smlouvou o sdruZenYch sluibéch dodévky zemniho plynu mezi eitelem licence na
obchod s plynem (dodavatelem) a OprévnénYm zakaznikem (odbératelem), uzavfenou podle zékona
('2. 89/2012 8b., obéansky zékonik v platném znéni. zékona (2. 458/2000 8b.. 0 podminkéch podnikéni
a o vykonu statni sprévy v energeticky'rch odvétvich v platném znéni (Energeticky zakon) a pfisluénych
souvisejicich pravnich pfedpisfl.

2. Dodavatel a odbératel jsou povinni postupovat pfi plnéni podminek burzovniho obchodu (zavérkového
listu) v souladu s podminkami pfisluéného burzovniho obchodu (zavérkového listu), platnfzm Rédem
provozovatele pfepravni soustavy. platnf/m Hadem provozovatele distribuéni soustavy, pfisluénS/mi prévnimi
pfedpisy a technickymi normami.

3. Odbératel je opravnén ukonéit odbér plynu v odbérném misté v pfipadé, kdy dodavateli doloii. Ze ukonéuje
odbér plynu z dflvodu zmény pfevodu vlastnicky'Ich prév k odbérnému mistu nebo z dflvodu fyzické likvidace
odbérného mista (Zivelné pohroma. demolice). Odbératel se zavazuje pied ukonéenim odbéru plynu
provést odhlééeni odbéru plynu a sjednat termin odpojeni méficiho zafizeni. Odbératel mé povinnost pfi
ukonéeni odbéru plynu umoinit pfisluénému provozovateli distribuéni soustavy provést koneénf/ odeéet,
popf. odebrat méfici zafizeni. Pokud odbératel neumoini dodavateli nebo provozovateli distribuéni soustavy
nebo jim povéfené osobé provést koneény odeéet nebo odpojit méfici zafizeni, odpovidé za cely odbér a2
do té doby, kdy dodavatel. nebo provozovatel distribuéni soustavy nebo jim povéfena osoba bude moci tak
uéinit.

4. Dodavatel a odbératel jsou se souhlasem burzy oprévnéni ukonéit plnéni burzovniho obchodu (zavérkového
listu) rovnéi vzéjemnou pisemnou dohodou.

5. Uzavfenim burzovniho obchodu (zévérkového listu) se ke dni zahéjeni sjednané dodévky plynu
do odbérného mista ruéi véechny smluvni vztahy souvisejici s dodévkou plynu do tohoto odbérného mista,
které byly uzavfeny mezi dodavatelem a odbératelem nebo jejich prévnimi pfedchfidci pfed uzav‘r’enim
burzovm'ho obchodu.

6. Pokud by $9 jakékoliv ustanoveni zévérkového listu dostalo do rozporu s platnym pravnim Fadem
Ceské republiky Ci mezinérodni smlouvou, kterou je Ceské republika vézéna, bude takovéto ustanoveni
automaticky povaZovano za neplatne’ a bude postupovéno dle aktualni prévni Upravy. Tato skuteénost nemé
vliv na platnost a 06innost ostatnich ustanoveni zévérkove’ho Iistu.

7. Dodavatel a odbératel jsou povinni vynaloiit veékeré Usili k tomu, aby byly pfipadné spory vypljwajici
z burzovniho obchodu (zavérkového listu) urovnany smirnou cestou, k tomuto vyvinou vzajemnou
souéinnost.
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B CESKOMORAVSKA
D’ KOMODITNi HURZA KLADNO

Rozhodéi doloika:
Véechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni. které se nepodafi odstranit jednénim mezi
stranami, budou rozhodovény s koneénou platnosti u Rozhodéiho soudu pfi Ceskomoravské komoditni burze
Kladno podle jeho Rédu jednim nebo vice rozhodci.

V Kladné dne 9. 7. 2015

za dodavatele za fibératele

"unlit—Ra Kostkova
za CMKBK

Dodévka p/ynu v ra’mci SSDP charakteru ve/koodbér Strana 7 (celkem 7)


