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SMLOUVA o DoDÁVCE ELEKTŘINY v letech 2018 a 2019
oDBĚRNÁ MÍSTA VN

Článek I.
Smluvní strany

1. Dodavatel:
Společnost: Lumius, spol. s r.O.
Sídlo: Horní 700, 739 25 Sviadnov
Zapsána: u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27060
Zastoupena: Ing. Pavlem Miklasem, jednatelem
Osoby Zmocněné k jednání ve vzájemném styku smluvních stran ve smyslu ust. § 13 a násl. ObchZ:
I
Osoby zmocněne' k přijímání ,Odsouhlasení a potvrzení akceptace dílčích požadavků na postupný nákup:

IČ; 25911945 DIČ z c225911945
Bankovnispøjęniz
Společnost je plátcem DPH
Číslo licence na Obchod s elektřinou: 140604992 Císlo registrace u operátora trhu: [10185

2. Zákazník:
Společnost: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinkyr 151, 656 46 Brno
Zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Oddíl B., Vložka 2463
Zastoupena: lng. Milošem Havránkcm, předsedou představenstva
Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních:
lng. jaromír Holec, technický ředitel,
Osoby zmocněné k jednání ve vzájemném styku smluvních stran:

Osoby Zmocněné k uplatnění, Odsouhlasení a potvrzení akceptace dílčích požadavků na
postupný nákup:

IČ z 25508881 DIČ z c225508881
Bankovní Spojení z Čisiø účnız
Společnost je plátcem DPH
EAN zákazníka: 8591824028704 Číslo registrace u operátora trhu: 287
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Článek II.
Uvodní ustanovení

1. Tato Smlouva Se uzavírá dle ustanovení § 50 odst. 1) Zákona č. 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání
a výkonu Státní Správy v energetických odvětvích a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném
Znění (dále jen energetický Zákon), v režimu Zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
Znění.

Článek III.
Definice pojmů

1. Diagram - Časový průběh dodávky v jednotlivých obchodních hodinách
2 DPH - daň zpřidané hodnoty, dle Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, Ve Znění

pozdějších předpisů, případně jiného právního předpisu, který uvedený Zákon nahradí
3. Faktura - daňový doklad ve smyslu Zákona o účetnictví a Zákona o dani Z přidané hodnoty
4. Jednotková cena - cena vyjádřená v KČ/MWII na dvě desetinná místa pro příslušné Časové pásmo
5. Měření - Způsob Zjišťování množství a časového průběhu dodané elektřiny pomocí měřiciho Zařízení,

včetně vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů o skutečných hodnotách
dodávlflj

6. Nabídková cena - cena stanovená dle článku XVIII. této Smlouvy výhradně a pouze k účelu hodnocení
nabídek dle kritéria nabídkové ceny.

7. Obchodni hodina _ Základní Časový úsek, ve kterém je Smluvně Vymezena dodávka nebo odběr
elektřiny

8. Obchodní den - 24 obchodních hodin dne, ve kterém Se obchoduje, prvni obchodní hodina Začíná
v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin. Den přechodu Ze Zimního na letní čas má 23 Obchodních
hodin, den přechodu 7, letního na Zimní Čas má 25 obchodních hodin.

9. Odběrné místo _ odběrné elektrické Zařízení Zákazníka, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a
jehož odběr je měřen měřicím Zařízením

10. Odchylkzı f rozdíl mezi skutečným a Sjednaným množstvím M\Vh v dané obchodní hodině
11. Předávaeí místo - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu
12. Burza PXE - burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.S., Rybná 14, 11005 Praha 1,

Webová Stránka http/ /Wwwpxecz
13. Skutečná cena ~ cena pro fakturaci dodávky stanovená dle Článků IX. a X. této Smlouvy.
14. Vyhláška o pravidlech trhu - vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., O pravidlech

trhu s elektřinou, v platném Znění.
15. Vyhláška O měření _ vyhláška Ministerstva průmyslu a Obchodu Č. 82/2011 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, v platném Znění.

Článek IV.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je dodávka elektřiny (Činné elektrické energie) pro Zákzızníka ve
smyslu ustanovení Š 50 OdSt. 1 Energetického Zákona č. 458/2000 Sb. a s převzetím odpovědnosti za
odchylku dodavatelem ve smyslu ustanovení § 18 vyhlášky 408/2015 Sb. O pravidlech trhu S elektřinou
(dále j en „dodávka“).

2. Předmětem plnění dle této Smlouvy není:
a) zajištění regulovaného přístupu k distribuční a přenosové soustavě
b) Zajištění Systémových služeb.
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Tyto náležitosti Včetně technických parametrů a Způsobu předání elektřiny jsou předmětem samostatné
Smlouvy-v o připojení a Smlouvy o Zajištění Služby distribuční soustavy uzavřených mezi Zákaznıkem a
provozovatelem regionální distribuční soustavy, BON Distribuce, as.

Článek V.
Místo plnění

l. Místem plnění jsou 2 Odběrná místa zadavatele připojená na regionální distribuční Soustavu
provozovanou společností E.ON Distribuce, as., připojená Vnapětıové úrovni VN 22 kV. Seznam
odběr-ných míst Viz příloha ZD (dále jen Odběrná místa VN).

2. Odběrné místo Měnírny Brno, EAN 859182400200001659, Zahrnuje 33 předávacích míst, seznam Viz
příloha č.2 této smlouvy.

3. Zdůvodu provozních potřeb na straně Zadavatele se může v průběhu smluvního období počet
Odběi'ných míst VN i počet předávacích míst měnit, a to jak Zrušením stávajících, tak Zřízením nových.
Dodavatel je povinen i pro tyto případy garantovat Zákazníkovi Veškeré podmínky dle smlouvy
(Obchodních podmínek).

Čıánek VI.
Měření dodávky

1. Dodávky elektřiny budou měřeny V souladu Zejména s ustanovením § 49 Zákona č. 458/2000 Sb. a
Vyhláškou o měření Vaktuálně platném Znění. Odběrné místo Slatina Vozovna CNG a Všechna
předávací místa Vřazená do odběrného místa Měnírny Brno jsou Vybavena průběhovým měřením
elektřiny s denním dálkovým přenosem údajů (typ A) dle Vyhlášky o měření. Další podrobnosti měření,
a to zejména Způsob měření odebrané elektřiny a Způsob přístupu k měřícímu Zařízení stanoví samov
statná smlouva O připojení a smlouva o Zajištění služby distribuční soustavy uzavřené mezi zákazníkem a
provozovatelem regionální distribuční soustavy, MON Distribuce, a.s.

2. Zákazník či dodavatel se zavazují bez Zbytečného odkladu vzájemně se informovat Vpiípadě, ze
kterékoliv z těchto stran zjistí Závadu v měření. V případě potvrzení Vadného měření provozovatelem
distribuční soustavy se Zákazník Či dodavatel ZaVaZují Vypořádat Své nároky dle principu vyloučení
bezdůvodného obohacení.

Článek VII.
Množství a časový průběh plnění

1. Předpokládanou smluvní hodnotou dodávky za dobu trvání této smlouvy je dodávka 144 243 [WW-"h pro
období od l. ledna 2018 do 31. prosince 2019 (dále jen celkové množství) Předpokládané rozvržení
dodávky do měsíčních množství pro jednotlivé kalendářní měsíce V příslušném roce (dále jen měsíční
množství) je uvedeno V příloze č. 1 této smlouvy.
Předpokládaná smluvní hodnota dodávky a předpokládané rozvržení dodávky do měsíčních množství
není pro zákazníka Závazné a může být zákazníkem měněno s ohledem na jeho skutečné potřeby tak, že
dojde klibovolnému snížení nebo Zvýšení uvedených hodnot bez nároku obchodníka na jakoukoliv
kompenzaci.

2. Na žádost dodavatele není možná změna smluvních hodnot ani regulace Odběru na Straně Zákazníka.
3. Zákazník se Zavazuje předem informovat dodavatele O předvídaných Změnách množství a Časového

průběhu plnění.
4. Podrobnosti k hodinovému průběh Odběru jsou uvedeny v příloze Č. 3 této smlouvy.
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Článek VIII.
Vyhodnocování dodávky a odchylek

1. Způsob vyhodnocování dodávky a odchylek je obsažen V článku IX. této Smlouvy.

Čıánek IX.
Zajištění dodávky a cenové podmínky pro odběrná místa VN

1. Veškerými cenami V tomto článku uvedenými Se rozumějí ceny bez DPH, ve faktuře (daňovém dokladu)
bude připočtena DPH v souladu se Zákonem O DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění Zdanitelného
plnění.

2. Zákazník ke dni podpisu této Smlouvy prozatím nesjednává Zajištění žádného množství elektřiny. Po
podpisu této Smlouvy sjedná Zákazník Zajištění elektřiny formou dílčích postupných nákupů na roční
bázi pro příslušný rok (dále jen formou ročních tranší) při dodržení dále stanovených podmínek pro:
a) Minimální celkové množství v požadavku na jednotlivou roční tranši: 5 000 MWh (pět tisíc l\-'I\`(*"h)
b) Stanovení dílčích měsíčních množství v požadavku na jednotlivou roční tranši
c) Věcné náležitosti požadavku na jednotlivou roční tranši
cl) Procedurální náležitosti uplatnění požadavku na jednotlivou roční tranši, Odsouhlasení požadavku,

akceptace požadavku
3. Podmínky pro stanovení dílčích měsíčních množství v požadavku na jednotlivou roční tranši:

a) Podíly dílčích měsíčních množství Z celkového množství pro příslušný rok vpožadavku na roční
tranši jsou uvedeny v příloze Č. 1 této smlouvy.

b) Vzor požadavku na roční tranši je uveden v příloze Č. 4 této smlouvy, samostatně pro každý
příslušný rok.

4. Pro množství M\Vh zajištěné v každé jednotlivé roční tranši budou stanoveny jednotkovć ceny PTRA
V Kč/ l\l\Vh dle Cenovćho vzorce:

PTRA: ( BLPXE + K) * ER

kde

K je Smluvní přirážka zohledňující zejména charakter diagramu dodávky v příslušném roce, Stanovená
dodavatelem na 3 desetinná místa, ve výši :
KIS I 3,660 platná jako pevná pro všechny' roční tranše k Zajištění elektřiny pro rok 2018
Kıg I 3,660 platná jako pevná pro všechny roční tranše k Zajištění elektřiny pro rok 2019

BLPXE je zavírací cena (Jall/emťnlpfi'ťť) V EUR/MW'h produktu:
„F PXE CZ BL CAL-18“ pro všechny roční tranše k Zajištění elektřiny pro rok 2018
„F PXE CZ BL CAL-19“ pro všechny roční tranše k Zajištění elektřiny pro rok 2019
Zveřejněná burzou PXE v „O ficiál ním kursovním lístku“ (Webová stránka
httpsz/ /WWpecz/Kurzovni-Listek/Oficialni-KL/"} pro Obchodní den uvedený v Požadavku na tranši
uplatněném zákazníkem dle podmínek stanovených v Odstavci 6. tohoto článku
ER je denní směnný kurz vKČ/EUR uveřejněný Českou národní Bankou (Webová Stránka
httpz/ /W\v\v.cnb.cz/cs/ financni trhy/devizoñ> trh/kurzy devizoveho trhu/denni kurzisp) pro
obchodní den uvedený V Požadavku na tranši uplatněném zákazníkem dle podmínek stanovených
v odStavci 6. tohoto článku.

Veškeré Číselné hodnoty PTRA budou Zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
5. Jednotková ceny v Kč/MWh k fakturaci dodávky pro příslušný rok budou Stanovený váže-mými průměry

jednotkových cen PTRA ze všech jednotlivých ročních tranší pro příslušný rok, kde:
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a) váhami budou celková množství MWh Zajištěná v jednotlivých ročních tranších pro příslušný rok
b) Zaokrouhlení výsledku bude na dvě desetinná místa.

6. Procedurální náležitosti uplatnění Požadavku na jednotlivou roční tranši (dále jen Požadavek),
odsouhlasení Požadavku, akceptace Požadavku:
a) Zákazník uplatní Požadavek u dodavatele do 9:00 hodin pracovního dne Časově přímo navazujícího

na obchodní den burzy PXE, ke kterému se vztahuje Zavírací cena BLPXE aplikovaná v cenovém
vzorci dle Odstavce 4. tohoto článku (mezi Obchodním dnem burzy PXE ke kterému se vztahuje
zavírací cena BLPXE aplikovaná V cenovém vzorci dle Odstavce 4. tohoto článku a pracovním dnem
uplatnění Požadavku u dodavatele se nesmí vyskytnout žádný kalendářní den). Postup uplatnění
Požadavku je následující:
i) Zákazník odešle Požadavek elektronicky ve formátupdf na všechny e-mailové adresy uvedené

dodavatelem Za tímto účelem v článku I. této smlouvy
ii) zákazník kontaktuje telefonicky dodavatele ke vzájemnému Odsouhlasení množství MWh,

směnného kursu a jednotkových cen v uplatněném Požadavku prostřednictvím Osob zmocněných
dodavatelem Za tímto účelem v článku I. této smlouvy (dále jen Osoby zmocněné dodavatelem).
Alespoň jedna Z Osob Zmocněných dodavatelem musí být dostupná pro telefonické Odsouhlasení
Požadavku Od 08:00 hodin do 09:00 hodin pracovního dne časově přímo navazujícího na
Obchodní den burzy PXE, ke kterému se vztahuje zavírací cena BLpXE aplikovaná v cenovém
vzorci dle Odstavce 4. tohoto Článku. Telefonické Odsouhlasení Požadavku může být u obou
smluvních stran zaznamenáváno a bude Oběma smluvními stranami považováno za Závazné.

b) Neprodleně po telefonickém odsouhlasení Požadavku Odešle dodavatel Požadavek s potvrzením
akceptace podpisem zmocněné Osoby zpět Zákazníkovi elektronicky ve formátupdf na všechny eř
mailové adresy uvedené Zákazníkem Za tímto účelem v článku I. této Smlouvy; zákazník neprodleně
elektronicky potvrdí doručení akceptace alespoň z jedné efmailové adresy.

c) Obchodním dnem burzy PXE, ke kterému se vztahuje zavírací cena BLa aplikovaná v cenovém
vzorci dle odstavce 4. tohoto článku, smí být zákazníkem zvolen nejpozději:
i) den 21. 12. 2017 včetně k zajištění elektřiny v tranších pro rok 2018
ii) den 20. 12. 2018 včetně k zajištění elektřiny v tranších pro rok 2019

d) Postup vbodech 6.a) až 6.c) lze nahradit využitíın Oficiálního Webovćho nástroje dodavatele pro
zajištění nákupu elektřiny, pokud procedura a doklady doložené Za využití takového Webového
nástroje jsou srovnatelné jako při uplatnění procedury dle bodů 6.21) až 6.c).

e) Zákazník má právo Odrnítnout postup dle bodu d).
7. Zajištěným měsíčním množstvím MWh se rozumí součet dílčích měsíčních množství MWh

Zajištěných pro příslušný kalendářní měsíc příslušného roku ve všech jednotlivých tranších zajišťujících
elektřinu pro tento měsíc.
V případě překroční nebo nedočerpání zajištěného měsíčního množství nebude dodavatel účtovat
Zákazníkovi žádné pokuty či sankce.

8. Skutečná cena Za dodávku v příslušném kalendářním měsíci příslušného roku bude stanovena
vyúčtováním dodávky dle skutečně Odebraných množství M\Vh za jednotkovou cenu dle odstavce 5.
tohoto článku.

9. Jednotková cena dle Odstavce 5. tohoto článku bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené se
Zajištěním dodávky v Odběrných místech VN, kromě nich smí dodavatel účtovat Zákazníkoví pouze:
a) daň Z elektřiny, spotřební daň nebo jinou obdobnou daň vztahující se k předmětu plnění dle této

smlouvy, jestliže dodavateli vznikne v průběhu srnlux-frıího období daňová povinnost
b) sankce dle článku XIII. této smlouvy.
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Článek X.
Platební podmínky pro dodávku v odběrných místech VN

l. Vyúčtování dodávky provede dodavatel Samostatnou fakturou Za každý kalendářní měsíc příslušného
roku se Splatností 30 kalendářních dnů Ode dne Odeslání faktury Zákazníkovi. Faktura musí mít veškeré
náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o dani Z přidané hodnoty ve Znění účinném ke dni
uskutečnění Zdanitelného plnění.

2. Dodavatel Se Zavazuje odsouhlasit faktury před odesláním s pověřeným Zástupcem Zákazníka, a to
elektronicky po telefonické výzvě. Vpřípadě sporu nebo nedosažitelnosti pověřeného Zástupce zá~
kazníka do 15:00: hodin pátého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci dodávky je dodavatel
oprávněn k odeslání faktury v řádném termínu a Zákazník je Oprávněn k reklamaci faktury dle
reklamačního režimu uvedeného v čl. XII. této smlouvy.
Zákazník neplatí dodavateli Žádné Zálohy.

4. Všechnyr platby provádí Zákazník platebním příkazem v prospěch dodavatele na číslo účtu uvedené
v příslušné faktuře. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované Částky Z účtu Zákazníka.

5. V bankovním styku se používají variabilní symboly uvedené na příslušné faktuře.
6. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být veškeré faktury dle tohoto článku doručeny Zákazníkovi v písemné

formě klasickou poštou nebo osobně předány pověřenému Zástupci zákazníka.
7. Nebude-li dohodnuto jinak, probíhají všechny platby na Základě této smlouvy v korunách českých (Kč).

Bankovní poplatky nese každá smluvní strana ke své tíži.

.U

Článęk XI.
Způsob komunikace mezi smluvními Stranami včetně pravidel elektronického předávání dat

l. Komunikaci mezi smluvními stranami Zajistí Zmocněné osoby smluvních stran.
lìlektronickć předávání dat bude realizováno prostřednictvím internetu v prostředí kompatibilním s MS
Outlook 2003, MS Excel 2003 a his Word 2003. Smluvní strany se Zavazují obratem potvrdit druhé
straně doručení každé obdržené Zprávy.

3. Na žádost dodavatele poskytne Zákazník bezplatně dodavateli možnost dálkového přístupu
k průběžnému (On-line) měření skutečného odebraného množství M\Vh V odběrných místech VN, a to
na Základě samostatné smlouvy. Dodavatel ponese náklady na Zřízení a provoz příslušného přenosového
kanálu od rozhraní v dispečinku zákazníka k dodavateli, bližší podrobnosti budou upraveny v
samostatné smlouvě.

Článek XII.
Reklamační režim

l. V případě doručení faktury, jež nesplňuje zákonné náležitostí či náležitosti stanovené touto smlouvou,
nebo Obsahuje-li věcné chyby Ve vyčíslení jednotlivých fakturačních položek, Zavazuje Se Zákazník tuto
skutečnost oznámit dodavateli elektronicky nebo písemně do pěti dnů ode dne doručení takové faktury.
Nesprávně vystavená faktura nezakládá povinnost Zákazníka platit a v důsledku jejího vystavení nemůže
dojít k prodlení s placením. Nová Splatnost faktury Začíná běžet od data doručení Opravené faktury.

Čıánek XIII.
Sankce

1. V případě prodlení Zákazníka S úhradou splatné fakulty je dodavatel Oprávněn požadovat po zákazníkovi
úrok z prodlení 0,02 O/0 Za každý den prodlení Z částky, s jejímž placením je zákazník v prodlení, a to až
do Zaplacení. Splatnost úroku je 30 kalendářních dnů od doručení příslušného vyúčtování Zákazníkovi.

2. Za dodávku nerealizovanou pro překážky na straně dodavatele se považují případy:
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a) Ztráty způsobilosti nebo schopnosti dodavatele dodávat elektřinu. Za Ztrátu Způsobilosti dodávat
elektřinu se považuje také neuskutečnění Změny dodavatele ke dni 1.1.2018 dle příslušných
ustanovení vyhlášky o pravidlech trhu, pokud je Změna dodavatele nutná a nebyla uskutečněna
prokazatelným Zaviněním dodavatele.

b) dodavatel nebo jemu příslušný subjekt Zúčtování je operátorem trhu uzamčen a toto uzamčení má
ekonomický dopad na Zákazníka.

3. Za dodávku nerealizovanou pro překážky na Straně dodavatele Zaplatí dodavatel Zákazníkovi Smluvní
pokutu ve výši 20% jednotkové ceny pro příslušný rok dle Odstavce 5. článku IX., a to Za každou
nedodanou MWh v příslušném roce. Množsním nedodaných MWh v příslušném roce Se pro tento účel
rozumí součet zajištěných měsíčních množství dle Článku IX. této Smlouvy, a to Za všechny měsíce
v příslušném roce s nerealizovanou dodávkou; Za měsíc s nerealizovanou dodávkou se považuje i měsíc,
v jehož průběhu dodavatel ukončil realizaci dodávky pro překážky na jeho straně. Množství nedodaných
MWh není pro tento účel dotčeno:
a) výpovědí smlouvy dodavatelem Z jiných důvodů než pro prokazatelně neplnění Smluvních

povinností zákazníkem,
b) xwfpoxtědí smlouvy zákazníkem pro prokazatelně neplnění smluvních povinností dodavatelem.

4. K zajištění závazku Stanoveného Odstavcem 3. tohoto Článku se dodavatel Zavazuje uzavřít pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu činnosti v minimální výši 13 milionů Kč.
Dodavatel předá doklad o pojištění Zákazníkovi nejpozději v den podpisu této Smlouvy. Toto pojištění
musí být platné po celou dobu trvání smlouvy. Na výzvu Zákazníka je dodavatel povinen předložit
doklad o platném pojištění.

5. Zaplacením smluvní pokuty dle odstavce 3. tohoto Článku není dotčeno právo Zákazníka na náhradu
škody vzniklé Vpříčinné Souvislosti Sporušením povinností, které má Za následek placení smluvní
pokuty.

cıánęk xIv.
Rešení Sporů

1. Strany se zavazují řešit Veškeré Spory vzniklé Z této smlouvy nebo V Souvislosti s ní především dohodou.
Strana uplatňující nárok je povinna vyzvat písemně nebo elektronicky druhou smluvní stranu k řešení
sporu, přičemž spor popíše, vyčíslí výši nároku nebo definuje požadavek a uvede důkazy, O které svůj
nárok opírá. Strana, proti které nárok směřuje, je povinna do 10 pracovních dnů Od doručení nároku
vyjádřením a doručením vyjádření druhé straně.

2. Všechny spory, které vzniknou Z této smlouvy nebo v souvislosti S ní a které strany nebudou schopny
vyřešit Smírně ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy druhé Smluvní strany, budou řešeny dle právního řádu
Česká republiky.

Čıánek XV.
Právní nástupnictví

1. Práva a povinnosti Z této Smlouvy přechází v plném rozsahu i na případné právní nástupce. Smluvních
Stran.

Článek XVI.
Uveřejnění smlouvy

1. Dodavatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Zákazník je povinným Subjektem v Souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím (dále jen „Zákon“) a v Souladu a za
podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace vní Obsažcné nebo z ní
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vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen Zákazník Zveřejnit, Se nepovažují Za Obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo
Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere
dodavatel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy vRegistru smlm-I podle
Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv
a O registru Smluv (Zákon O registru Smluv).

Clánek XVII.
Trvání a režim ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
podpisu smluvními stranami Za podmínky, že bude podepsána smluvními Stranami do 1. 7. 2017. Pokud
bude podepsána po datu 1. 7. 2017, nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona Č. 340/2015 Sb.
Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Z. Č. 340/2015
Sb., nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami.

2. Tato smlouva je oboustranně vypovčditelná, avšak pouze na Základě prokazatelného neplnění smluvních
povinností některou Ze smluvních stran, přičemž toto neplnění musí být opakované (více jak
dvojnásobné) nebo delší 14 dnů. Výpovědní doba Činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Dikcí Odstavce 2. tohoto článku nejsou dotčena příslušná ustanovení občanského Zákonflšu o jiných
možnostech či Způsobech ukončení smlouvy při jejím porušení, Zejména možnost Odstoupení Od
smlouvy.

4. V písemném Odstoupení od Smlouvy Či výpovědi smlouvy musí odstupující Či vypovídající Smluvní
strana uvést, v Čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy Či výpovědi smlouvy, popřípadě připojit k
tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Po doručení úkonu odstoupení Či Výpovědi se musí
Smluvní strana, které je odstoupení Či výpověď smlouvy určeno, kodstoupení Či výpovědi smlouvy
eádřit.

5. Odstoupením od smlouvy Či výpovědí smlouvy není dotčeno právo na Zaplacení Smluvní pokuty a na
náhradu škody.

6. V případech, kdy některé smluvní straně brání v plnění jejích povinností dle této smlouvy Okolnosti
vylučující odpovědnost ve smyslu příslušných ustanovení Zákona Č.89/2012Sb., není tato smluvní strana
povinna platit smluvní pokutu Zajišťující splnění takové povinnosti.

Článek XVIII.
Nabídková cena

1. Nabídková cena je určena výhradně a pouze k účelu hodnocení nabídek, pro její Stanovení platí tyto
podminky:
a) Zajištění množství MWh bude uplatněno v plném rozsahu dle Přflohy Č. 1 této smlouvyr v jediné

roČní tranši pro příslušný rok
b) Zavírací cena BpE ve vzorcích dle Článku IX. odstavce 4. této smlouvyr bude uplatněna v hodnotě

35,70 EUR/MWh pro rok 2018 a 33,50 EUR/M9011 pro rok 2019
c) denní směnný kurs ER ve vzorcích dle Článku IX. odstavce 4. této smlouvy bude uplatněn v hodnotě

27,020 KČ/EUR pro rok 2018 a 27,020 KČ/EUR pro rok 2019
2. Nabídková cena stanovená Za podmínek Odstavce 1. tohoto Článku Za dodávku celkového množství

144 243 MWh činí : 149 057 305,08 Kč bez DPH, viz příloha Č.5 této smlouvy.
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3. Skutečná cena se může Změnit Oproti nabídkové ceně pouze V těchto případech:
a) uplatnění výsledných jednotkových Cen Z postupného nákupu realizovaného dle podmínek clánku

IX. této Smlouvy
b) Skutečně odebrané množství M\Vh bude jiné než celkové množství 144 243 MWh, a to vlivem

vyššího nebo nižšího odběru (tj. v případě odchylky)
c) uplatnění daně Z elektřiny, Spotřební daně nebo jiné obdobné daně vztahující se k předmětu plnění

dle této Smlouvy, jestliže dodavateli vznikne v průběhu Smluvního Období Zákonná daňová
povinnost.

Clánek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré Změny této smlouvy Či dodatky k ní je možno Činit pouze formou písemných vzestupně
číslovanych dodatků, podepsaných smluvními stranami. jinak jsou neplatné. Případné dodatky musí
vždy respektovat zákonnou úpravu Zadávání veřejných zakázek. Netýká se uplatnění, přijetí,
odsouhlasení a potvrzení akceptace Požadavků na jednotlivé tranše dle článku IX. odstavce (i. této
smlouvy; toto bude realizováno elektronicky a podepisováno na úrovni Zmocněných Osob smluvních
stran.

2. Pokud by jakýkoliv Závazek (povinnost) podle této smlouvy byl nebo by Se stal neplatným nebo
neúčinııým, nebude tO mít vliv na platnost a účinnost ostatních Závazků (povinnosti) podle této
smlouvy; smluvní Strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo neúčinný závazek (povinnost) no“
vým ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení.

3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění a Zákonem č. 458 /2000 Sb.,
energetickým zákonem, včetně prováděcích vyhlášek, v platném Znění.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. V případě, že u některé Ze smluvních stran nastanou změnyr (například Změna sídla, změna jednajících
osob, Změna v kvalifikaci dodavatele či Změna dalších údajů, které dodavatel uvedl v nabídce, atd), je
povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně
oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně Za vzniklou škodu.

6. Zákazník je povinen předložit dodavateli Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny
(dále jen Povolení), je-li jeho držitelem a uplatňuje osvobození od této daně; případně předložit další
doklad, uplatňuje-li Osvobození Od jiné daně. Zároveň je zákazník povinen oznámit dodavateli Zánik
nebo Zrušení předmětného osvobození nejdéle do druhého pracovního dne Ode dne zániku nebo
Zrušení předmětného osvobození; při nesplnění této povinnosti odpovídá Zákazník dodavateli za
vzniklou škodu.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1- Rozvržení dodávky v odběrných místech VN do měsíčních množství, podíly dílčích

měsíčních množství v roční tranši
Příloha č.2 - Seznam Odběrných místech VN (včetně předávacích míst Odběrného místa Měnírny Brno)
Příloha č.3 - Hodinový průběh odběru v odběrných místech VN (jen elektronicky)
Příloha č.4a- Vzor požadavku na roční tranši pro rok 2018
Příloha č.4b- Vzor požadavku na roční tranši pro rok 2019
Příloha č.5 - Kalkulační list nabídkové ceny

8. Tato smlouva vznikla na Základě otevřeného řízení realizovaného u Zákazníka postupem podle zákona Č.
134/2016 Sb., O zadávání veřejných Zakázek v platném Znění.
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9. Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle. Smlouvu
přečetly, S jejím Obsahem Souhlasí, ujednání obsažená v této Smlouvě považují Za ujednání odpovídající
dobrým mravům a Zásadám poctivého Obchodního Styku, na důkaz Čehož připojuji vlastnoruční
podpisy.

Ve Svíadnově dne 27.09.2017 V Brně dne q A,
,ž n šëì- ,18 av

Dodavatel: Lumíus, Spol. S r. O.

v
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