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(pro burzovní ı::ıl::\ı:lic:ıd`5.nı S ply nem v rámci Sdruženýclı Slułeb dodávky pI-,rnul

Číslo aukce: 646

Dodavatal (prodávající):

Zapsàrı u:
Síd'loì
IČO". 60193492
Bankovní Spoje-ni:
Zastoupan:
Jméno a přijmení maklůřo:
Evidenıăr'ıí ćíslo makléře'

Odbèratel (kupující):

Zapsár'ı u:

Sídlo:
iČCI: 25851501
Ban kovnl Spojení:
Zastoupen:
Jméno a přiIrrrefli makléře:
Fvidenfirıi Ěislo makléře'

Popis produktu:

Počet odběrnírch míst:

Termín dodávky:

Datum imišni' bu rčo'mího Shrot'ı'ıàżdänı': 24- oer'ıence 2U?

Pražská plynárenská. a. S.

OR vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B, vložka 233?
Národní 31T. 111] OU Praha 'ı - NOVÉ MĚSÍC
DIČ: CZEMQEAEIE

CET Valašské Meziříćı' SLO.

OR. vedeného Kraj$ltým soudem 'v' Ostravě. oddı'ť- B. vlozka
21Q?5
Husova 3?3.'29. ?5? 01 Valašské Mezifidl
BIC:- 6225551501

Dodávka zsmnllıo iflılyI nu 'h- rámci 5d rużenýflh aiużeb dnd àvlty
zemního plynu pro odběr do 630 MWh [plyn - maloodbir)

2

1.1.2018-31. 12. 2018

Celkové m nożatvi dodávky: 452 Mwh

Jednotková hupı'ıi cena [bez DPH):

0 CZKi'odbà-rrıé mistoı'mêsic
0 CZKJ'tis. m3

Pevná kapacitni Složka ceny:

Technické parametry dodávky: uız Příloha Zàvêricového listu ć. 1

Iilătmı'aci podminky

Zúčtovaci obdobi: rok - vyúůfovani' bude provedeno 1x rušné v iefmínu dle
periodických odečtü příslušného provozovatalu diatıibučiıi
soustavy

Spiatnostzúćtovaci faktury: 21 dni

Zálohy' v průběhu zůćtovaciho obdobi: mëfii'ćnı'

Qataıntmdminky:

Dodavatel bude odbàıatoli účtovat dodávku Samostatnou takturcıu v listinná ipapírovèi podobné za každé
odbèmè misto Zvlášť.

Dodavaleł bude odběrateli pře-dopisovat a učtowt :àloh'g Samostatný'm předpisem s EamDstatnijrm daňovým
dokladem o přijeli platby v listinná {papiro'ı'é] podob-é za každé odbëmé místo zvlààt'.
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Dodavatel je povinen na výslovně vyžádání jodnotlivčho odbčratole:
- pouzivat elektronickou taktum s násled zasláním faktury v papírová podobá.

Dodavatel je povınen poskytnout data o odběrech a Fakturaci vsech odběmych mist v elektro nická podobá
ve formátu .xls po skončení období dodávky do 31. března oerıtralnírnu zadavateli. Město v'a lasske
Meziříčí. Náměstí t'. Tr'5? 01 'datašská Meziříčí. IČ.: Düâfiktaůř. na e-maitovou adresu

MMR!!

1. Dodavateí je povinen dodávat sjednane mnozstvi ptynu do odběrného místa odháfateíe v rozsahu a za
podmínek uzavřeného burzovnı'ho obchodu ízavěrkověho listu) v kvalitě podle Řádu provozovatele
přepravní soustavy. ke které je oobéıne' místo připojeno. pokud tornu nebrání okolnosti vyvolare
provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy nebo okolnoslı stanovená příslušnými právnímı
předplsy.

2. Za sjodnansı mnozstvi plynu se považuje skutečné dodana a odebrane mnozstvi ptynu v o-dběn'ıěrn místě
odbefatele v maximální hodnotxäı ročního mnozstvi E3Ű MWh. Odběratel je povinen odebírat plyn do
uvedene maximální hodnot",I ročního mnozstvi. Celková množství dodávky plynu uvedene na záverkovem
listu představuje předpokládané mnożshri dodávky pI'y'ľtU-

3. Dodávka plynu je splněna přechodem plynu z příslušné distribuční soustavy pí'ss měřicí zařízení
do odberrıeho mista odběratele.

4. Dodavatel je povinen zajistit na vlastni jrneno a na vlastni účet pro odběrně misto odberatele přepravu
plynu. L-Sklivdı'ıér'ıi plynu. distr'ıbuci plynu a ostatni souvısajioi služby.

5. Dodavatel je povinen ve smyslu příslušném platnerıo právního předpisu převzít zavaek odběratele
odebrat płyn z plynárenská soustavy a nást ptnou zodpovědnost za odchylku odběratele vztahující se
k odběrnemu misto odběratele. Z důvodu přenesení odpovednosti za odchylku na dodavatele není
odběratel opravı'těn rnit pro dodávku plynu do odběrného místa dle burzovního obchodu [závěrkovoho
listu] jineho nebo vloe jinych dodavatelů. Odběratel se zavazuje ukončit smlouvu s předcházejícím
dodavateıenı. pokud k lomu nezplnornocni dodavatele. ktery mu bude dodavat ptyn na základě
burzovního obchodu ízávěrkovèho listu).

UI _ Dodávka plynu se považuje za zahájenou prvni plynárensky den bu'zovním obchodem sjednaneho
obdobi dodávky plynu a za ukončenou poslední plynárensky den burzovnim obohodem sjedr'aněno
období dodávky plynu. ItIIídbčratol io povinen nahlásit dodavateli stav mářiciho zařízení v o-dbérnérn místě
k prvnímu katendářnimu dni zahájení burzovnim obchodem sjednané dodávky plynu a to nejpozdëjı jeden
kaăendářni den po tomto datu. v' případě. ze tak neučiní. bude počáteční stav rnáı'ícš'ho zařízení stanoven
provozovatelem dıstnhućni soustavy v souladu S Řadem provozovatele distı'ibuıìr'ıi soustavy Odbëratal
se timto vzdává nároku na reklamací takoveho stavu mořícího zařízení a takto stanoveny stav rnéřicího
zařízení plně respektuje.

i“. Sjednaná dodávka plynu může 'oyl omezena. pokud bude pšovozovetelern přepravní soustavy vyhlášen
stav nouze podle orislusnych píatnych právních př'edpısü. Udoeratel je povıren sledovat ınfon-ı-ıaoe
o vyhlášení omozujícioh regulační-ol“. opan'ení v případě hrozíciho nebo stávajícího stavu nouze
v płynárenstvi. Dodavatel i odbčratel jsou povinni v případě hrozícfl'ho nebo stávajícího stavu nouze
v plynárenstvi postupovat podle přistiu šneho platného právního předpisu.

B. Dodavatelem dodane a odběratelern odebíaná množství plynu bude v odběrnám místě máleno mářiolrn
zařízením ve vlastnictví příslušného provozovatele distribuční soustavy. ktery zodpovídá za správnost
nameřenycn údajù G dn.ıhL.-I velikostí umístění a skladbě měříciho zařízení rozhoduje přislusnıjI
provozovatel distıibuční Soustavy. Odoěralel je oovínen odebírat plyn pouze přes měñdto. ktere připojil
provozovatel disttiloučttı' aoustavy. Údbëralal je povinen udržovat odbàrné zařízení ve stavu. který'
odpovida příelıianym technickým normám a platnyrrı právním předpisům a ktery umožnuje jeho íadny
a spolehliv'jr provoz.

9. Měření dodávek plynu včetně vyhodnocování. předávání vyslodkù moření a dalsich nezbytnych rntorn-ıacl
pro vyúčtování dodávky plynu je zajišt'ováno příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Naměřeny
objem plynu bude v souladu s platnyrní právními předpisy přepoeítáván na vztazená podminky a energii
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vyjádřervou v I'ieh. resp. klrflıľh. Rozdělení odboru plynu do |ednotlivyoh kalendářních mésieù je stanoveno
v zavlslosti na termínu odectu od beru plynu. ktery provedl p'lslušny provozovatel dıstnbućni soustavy
v souladu s ptau-ıym Ředem provozovatele distribuční soustavy.

10. Odbératel se zavazuje umożnıl přístup k měřicı'rr-u zeñ'zeni na odběrnén'ı miste pro potřebu kontroly
správnosti méřenych udaju. provedeni odečtü nebo kontroly. opravy. udrz'by. vjnnény nebo odebrání
méřıdta. a to rovnez při ukonceni odběru nebo přerušení dodavky plynu. Udberatel je povinen :drzet se
jakýchkoliv zas-onu do měřidla a jeho pñpojeni vcetne plomb. e zabezpečit mélídto tak. aby nemohlo dojit
k ıeho poškození. odcizení nebo pomserıi plomb. Udberaleije dale povinen bez zbytečného odkladu
oznámit dodavateli poškození méříciho zařízení nebo jeho plornby. případnéjinou událost. která ma vli'rI
na řádnou funkci meřiciho zařízení.

Platebnípodminky

.I

h)

. Odberatel je povinen zaplatit dodavateli ze dodávku plynu cenu. ktera'je tvořena:
aj cenou za dodávku komodity plyn . ktera ;-e stan ovena burzovnírn obchodem [zaverkovyr'n listem).
b] pevnou kapacitni složkou ceny (cena za přepravu a stmk-.urovàníjı
c) cenou za přepravu plynu. uskladnění plynu. distrıbuci plynu a souvisejioi sluzby stanove nou v souladu

se všeobecné závaznými pravnlrııi předpisy. zejmena cenovyr'ni rozhodnutími přislušnych správních
a regulačních orgánu.

. Dodávky plynu se v průběhu zúčtovaciho obdobi wùotovavaji takturamr. které rnusi mit należitootı
dancvy'ch dokladů podle příslušných právních předpisů.

. K uotovane ceně dodávky plynu se pñpošítéva' daň z plynu. dañ z pi'ıdané hodnoty. Poplatky a jine
nepřímo dané stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy. Űdbüratel je povinen předložil
dodavateli doklady. na zaklade kterych uplatňuje osvobozeni od příslušné dané. Zároveň je odběrateli
povınan v případě změny. zániku ší zrušeni příslušného dokladu. na zaklade ktereho uplatňuje osvobozeni
dle předchozí věty. tuto skutexžnoet dodavateiı oznámit. a to bez zbytečného odkladu. nojdolo však
do dniheho pracovního dne ode dne změny. zaniku nebo zrušení tohoto dokladu. na zaklade ktereho
uplatňuje osvobozeni . Odběratcl je odpovědný za škodu, která vznrkne dodavateli porušenim povinnosti
zákazníka uvedené v předchozí větě.

. V prubehu zuotnvaciho období hradí odberetel dodavateli za dodatky plynu pravidelne zálohy. pokud
není burzovnim obchodem sjednano jinak. Jejich vyse je urcena podle celkove předpoklad ane platby
odběratele za příslušné faktureıìnt' obdobi vöeifıë: dané Z přidane hodnoty. Dodavatel je povinen
po uzavřená' burzovnihc- obchodu [zavérkověho listu) vystavit odběrateli v souladu s poomi nkamı
uzavřeného burzovnihc obchodu [zavérkoveho lis-tu) platební kalendář s uvedením počtu. výše
a splatností za'loh.

. Zálohy zaplacené odběratel-em na příslušné zúčtovaci obdobi budou dodavatelem vypořàdény vc faktuře
za zL'ıctovaci obdobi. Rozdil ve faktuře mezi vyúčtovanou castkou a zaplacenyını zaloharnı. ktery te
nedc-p letkem odběratele. jo odborotol povrnon zaplatil dodavateli v terminu splatností faktu ry. Rozdil ve
faktuře mezi vyúctovanou céstkou a zaplacenymí zaiohami ktery je přeplaikem odběratele. dodavatel
vrati odberateií v terminu splatností faktury na bankovní účet odběratele uvedeny v zevěrkovem listu
s poużıtirn variabilniho symbolu uvedeného na faktuře. Pokud není burzovnirn obchodem Sjednano jinak,
je dodavatel oprávněn přeplaiky a nedoplatky odběratele přovàdot do dalšího zuotovaciho obdobi. déle
je oprávněn zapocitat přaplatek odběratele na L'ıhredu záloh v dalším züctovacin-ı obdobi přıoemž převod
a započtení techto částek je povinen vady oz'ıamit odběrateli.

. Odběratel je povinen provádět všechny platby bezhotovostné v tuzemské mene. pokud není burzovnim
obchodem izavérkovym listem) sjednáno jına mena. na ban kovní Lišet dodavatele uvedeny na plislušne
faktuře s použitím variabíinil'ıo symbolu uvedeného na faktuře Pokud odberatel pou każe platbu
s nesprávným variabilnı'm symbolem. nebo jr poukaze na jıny bankovní účet dodavatele. než je uvedeno
na faktuře je dodavatel oprovnér' platbu vratit odberatełl Jako neidantıfıkovateinou a účtovat úrok
z prodlení za opozdéne placeni od data splatnosti faktury 'až do obdržení správně poukazané platby.

. Zaplacenirn plateb se rozumí připsání příslušné [ăástky na bankovní účet dodavatele. Přıoadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu. je dnem splatnosti nejbližší nasledujici
pracovni den.
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El. V prípade prodlení' odbé'atele s úhradu-'u jakekoliv Častky vypíyvají-:í z uzavřonoho burzovniho obchodu
[zaverkoveno listu). Je odoeralet povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve vyši 0.05 '*i'E z dluzne šestky
za kazdy den prodlení.

Et. `v' připade'. že je odberatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplyvajíci' z uzavřeného burzovniho
obchodu. rna dodavatel právo zaslat odběrateli písem ne vyzvy oi upomı'nky k placení. Odberateí je
v takovém případě povinen ul'i raoıt oodava'letl naklady spojene se zasláním písemné vyzvy Či upomínky
k placeni.

1U. V ph'ípaditı prodlení' dodavatele s úhradou jakekoliv Časlky vypłyvajici z uzavřeného burze-vn ího obchodu
řzaverkoveho IistLJ. je dodavatel povinen .ihrad't odběrateli úrok z prodlen' ve vyš-i [LEE "i'íz z dluzne ăástky
za kazdy den prodlení.

Beuamag

1. Ejistí-li odberaleí chyby nebo omyty při vyúctovanı dodávky plynu dle uzavřeného burzovního obchodu
tzàvërkoveho listu)I rna pravo přisíuăne vyùr'rtovaní (faktunii u dodavatele reklamovat. a to nejpozději do
3U-l: kalendářních dni'i od dorućeni faktury. v niz se reklarnovane skutečnosti vyskytly. Reklamace musi
mít písemnou formu a Jeıí uplatnění pen-ia pokladny ucinek na splatnost faktury. vyjma zcela zjevne chyby.
nedohodne-li se odberatel a dodavatel Jinak.

2. Dodavatel Je povinen reklamaci prozkoumat a vysledek přezkoumání je povinen oznámit odběrateli ve
Ihùtë do 30-ti kalendářních dnů od dorucení' reklamace.

QIIezeuLıp'LeLua'eiıLdodàvky

1. Dodavatel Je oprávnen přerušit nebo oi-iezil v nezbytnern rozsahu dodávku plynu dle buizovni'ho obchodu
{zàvërkay`eho listu) v odbèrnÉ-'irn ı'rliatè 'v' případeoh neoprávněného odbÉ'nJ. ktery ie- defincivan přislušrı-ymi
plalnymi právním: předp-`5y.

2. Přerušení nebo omezen-ˇ dodávky plynu z důvodu neoprávněného odberu bude provedeno
provozovatelem distribuční soustavy na žádost dodavatele bezprostředně po zjištění' neoprávneneho
odberu a bude provedeno na naklady odběratele.

3. Přeıušenim nebo orrıezerıírn dodávky plynu v pñpadeoh neoprávněného odběru nevzníka'ı odběrateli právo
na náhradu Škody a ušíeho zisku na dodavateli a na provozovateli distribuční soustavy.

4. Odbërateí je povinen uhradit dodavateli naklady spojené s přerušenim. obnovenírn nebo ukonćením
dodávky plynu z důvodu neoprávněného odberu. Při neopravnenem odberu je zakaznik povinen uhradit
skutečné vznikëou škodu. nelze-li vzniklou skodu prokazatelne stanovitI je nahrada Škody vypo-Čtena podle
Řadu p'ovozovateíe distribuční soustavy.

Qdat'lzltpfcnlodburzovniho obchodu {z_av§qzkpv_i§_l'ip_i__is1ı._ı]

1. Dodavatel |e opravne-n odstoupit od burzovniho obchodu ízáverkoveho Iistu'jı v případů.
al podstatneho porušení povinností- podmínek buızovnii'ıo obchodu tzaverkoveho listu] odberatelem,
h'ji neoprávněného odběru. ktery'l je definován piisíusnymí platnyrni právními předpisy.
cl je-Ii odběrateí v úpadku anebo je rnu povoleno vyrovnání.

2. za podstatne poruseni povinnosti' - podmínek buizovniho obchodu ízevêrkcveho I sto] odberatelem se
považuje zejmena.
a) je~ti odberatel i přes doručení 'nryzw nebo upornı'nky k placeni opakovsınř.I v prodlení se zaplacenin'i

penëd'ıieho zavazku vypíyvajicího ze zavěrkoveho tšstu=
b) zjistí-li dodavatel nebo pñsíušny provozovatel distribuční soustavy neopiavııenou manipulaci s mefisim

zaiëzenírn.
c] neu-mozní-Ii cdberatel pristup k rnëricínı-.ı zarizeni ani po opekovane pises-ine vyzve dodavatele nebo

příslušného provozovatele distribuční soustavy.
d'ji porusš-ti odběratel podstatně povinnosti - podminky zvtast' speeitikovane buizov'ním obohodem

ízavêrkovym listem).

3. Odberatetje opravnen odstoupit od purzovního obchodu [zaverkoveho listu) v pripade
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a'j podelatného pomšenl povinñooti - podmínek kurzovního obchodu Ĺzà'vël'kovdho listu] dodavatelem,
bj- je~lí dodavatel v úpadku nebo je rru povoleno vyrovnání.

i. ze podstatne porušení povinností - podmínek burzovního odchodu tzàvěrkorveho Iistuj dodavatelem sve
považuje zejmena:
aj bezdůvodně pr'enısenl. omezenı rebo ıikončení dodavkjr plvnu dodavatelem.
bj bezd uvod ne nezajıštëní dopravy' plvnu a souvisejcích sluzeb ze strany' dodavatele.
o] ıie-l'- dodavateli přes doručení vj'zvv nebo uporr'ıínkj.ı k placení opakované v prodlení' se zaplacenírn

penezrtehcı závazku vvplvvejícího ze zavërkoveho listu.
dj poruší-li dodavatel podstatne povinnosti - podminky zvtašt' Specifkovane burzovním obchodem

[zàvèfkovvm listem).

5. Odstoupení od burzovního obchodu lzeverkovełıo letu) rnusí ojrt provedeno písemné a je účinné: dnem
ooruıšeni písemného ozr'ıamení o odstoupení druhe smluvní Straně. nebo pozdějším dnemI který' je
v oznámení o odstoupení odetupuçíci' smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní stran-a je povinna
oznamtt odstoupení cd burzovniho obchodu [zavefkovoho lístujn píiolušnemu provozovateli cliatribucni
Soustavv.

Komertikacidšoıàflj

l. Korespondence. oznámení či jine sddlení ucínene mezi smluvním: stranami na zaklade uzevı'ˇeneho
buızovı-ıít-ıo obchodu tzavêrkoveho listu] musí mít písemnou podobu a musí být v českém jazyce [del-e
1prisı'šrnr'ííost'j.

2. Písemnosti se považují ze dorutene:
aj osobním doručením a předáním kontaktní osobě smluvní stra nv ktera je adresatem.
bi patç'm kalendářním dnem ode dne odeslání doporučonoho dopisu na kontaktní adresu smluvní strany.

ktora jo adresatem. nebo dříve'räím dnem doručení
c} Zpetnvm potvrzením takove nebo elektronicke zpravy. ktora byla odeslána ne kontaktní Ťevove Ěialo

nebo emailovou adresu `emluvní strany. ktera je adresatem.

3. Smluvnı strany jsou povınnv oznemrt druhe smluvní strane jakekoliv zmänv 'v kontaktních údajích pro
doručování písemnosti. Za dorućené budou považovány í písemnosti, ktere se vrati odeeitafícı smluvní
straně jako nedoručené v důsledku neoznámení nov-,ích kontaktních údajù stranou. ktera je adreeatem.

Kontaktní údaje:

MlcenltvoS-t

1. Dodavatel a odbereteí se zavazuji. ze neooskvtnou zaverkovji' list jako celek ani jeho cast r'ktera není
veřejně známa) a neveřejne informace z neho plynoucí treti oaobe bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany: kromě případůI kcij.ı jirn zveřejnění neho poskytnutí třetí nanhë ırnìııjıa příslušný
právní předprs.

2. Dodavatel a odberatel se zavazují přijmout technicka a organizační vnitřní opatření k ochrane neveřejnj'ch
Informaci. zejména düvërr'ıých informací a osobních údajù.

üettçtraa.c n't škod àrn

1. Dodavatel a oc'beratel se zavazují navzájem se informovat o vsech skutecnostech. kterých jsou sí veden-nI
a které by rnohlzı.r vést ke škodam a urciovat o odvrácení hrozícich Škod.

2. Dodavatel a odberatel Se zproati povinností k náhradě ăkodv za podmínek dle ust. § 2913 zakona
c. 89.'2D12 Sb.. občanský zákoník v platnem zneni, neao za podmínek vyplývajících ze zakona
Č. 458.-'2DEICI Sb. o podmínkách podnikani a o výkonu Státní správy' v energetických odvětvích v platném
zneni.

Doda'n'íra píjrnu' v ràrrrc: S'SDP charakteru maı'oofloer S ľrarıa 5 ıfctrı'kern T"_.l
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1. Závěrkovy list je Smlouvou o sdruženych službách dodávky zemního plynu mezi drz'iteler'rı licence na
obchod s plynem [dodavatelem] a zakazníkem [odběratelemj. uzavřenou podle zekona Č. 39.'2012 So..
občanský' zakonı'k v platnon'l zněni_ zákona ů. 4155."2000 Sb.. o podminkácl'ı podnikani a o vykonu statni
správy v energetickych odvětvích v platném zneni Energeticky zekonl a příslušných souvisejících
právní-ch předpisu.

2. Dodavatel a odběratel jsou povinni postupovat při plnonl podmínek buızovnšho obchodu jzavorkoveno
lisluj v souladu s podmínkami příslušného burzovnlho obchodu tzavěrkověho IistujI platným Řádem
ptovozovatele přepravní soustavyI platným Řadem provozovatele distribuční soustavy, přísluš-nymi
právními předpisy a technickými normami.

:3. Cıdběraleljc- oprávněn ukončit odběr plynu v odbornem místě v případěI kdy dodavateli doloží.
ze ukončuje odběr plynu z duvodu změny převodu vlastnickych práv k odbornému místu nebo z důvodu
fyzicke likvidace odběrného místa jżrvolni' pohroma. demolice'j. 'Udběratel se zavazuje před ukonoenırn
odběru plynu provést odhlášení odběru plynu a sjednat termín odpojení rněřícího zařlzeni. Odběratel
mě povinnost při ukoněeni odbom plynu umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy provést
konečný odefięl. PO'DŤ. odebral měřící Zařízení. Pokud odběratel Ina-umožní dodavateli nebo prouozovatell
dıstnbučni soustavy nebo jim pověřeně osobě provest konecny odečet nebo odpojit měřicí zařízení.
odpovídá ze cely'r odběr až do té doby. kdy dodavatel, nebo provozovatel distrıb učni soustavy nebo jim
pověřená osoba bude moci tak učinit.

4. Dodavatel a odběratol jsou se souhlasem burzy oprávněni ukončit plnění burzovnino obchodu
jzavěrkoveho listu] rovněž vzájemnou písemnou dohodou.

5. Uzavřenim bunrd'mího obchodu ízevěrkovono listt.) se ke dni zahajenl sjednaně dodávky plynu
do odběıneho mista rusi všechny smluvní vztahy související s dodávkou plynu do tohoto odběrrıěho
místa. ktere byty uzavřeny mezi dodavatelem a odběratelem nebo jejich pravními předchùdci
před uzavřením burzovniho- obchodu.

G. Pokud by se jakekolıv ustanovení zavěrkověho listu dostalo do rozporu s ptatnym právním řádem
České republiky' ČI' mezinárodní Smlouvou. kterou je Česká republika vázána. bude takovéto ustanovení
automaticky povaìovàno za neplatné a bude postupovano dle aktualní pravni L'ıpravy. Tato skutečneeđ
nemá y'IIv na platnost e účinnost ostatnich ustanovení zavěikověho listu.

7*. Dodavatel a odbětateljsou povinni vynaložit veskere úsilí k lomuI aby byty příı'oeıítlntál sbory' Vyoàivajlcl
z kurzovního obc-'ıodu [zavěrkověho Iístujl urovnán'y smlrnou cestouI k tomuto vyvinou vzájem nou
součánnosl.

Dodávka plynu urámoí SSD.“ o'ıan'alrřen.“ rnakındłier .Em-ma ızi' ['ULÉıı'fprn Fj-
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Raıhndći doložka:
Všechny Spory vııııkaıíci z této smlouvy a v snu'n'iálıasti s ni. které :še nepndafı Düstranll jednáním mezi
stranami. budou rozhøduvány s konečnou platnDflti u Rurhndăı'hıa auudu při Českomoravské komD-dItrIi
burífie Kladno podle ieho Řádu j-fldm'm nebú více rDtdci.

V Kladně; dne 2-4. ?.2ü1í"

.........................................................

za dada'nrałflle za odběratele

Ckıııfüfl'ıziı pı'yrıú- 'n' rámu-i S'SDF charakfem msmoťmár Strana .T .fcełıffn-'ri .FJ
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