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(pro burzovní obchody s plynem V rámci sdružených služeb dodávek plynu)

Čísloaukce: 190

Datum konání burzovního shromáždění: 30, 9. 201 5

Dodavatel (prodávaiící):

Pražská plynárenská, a. s.

Zaps.

Sídlo:
lČ: 60193492

OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
,1,10
Národni 37,
00 Praha 1 - NoVé Město
DlČ: CZ6O'í93492

Bankovní spojení:

35_3600132/0800

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

lng. VratislaV KaVálek

odběratel (kupuiící):

Fakultní nemocnice Brno

V:

zastoupen:

Zaps, V:
Sídlo:
lČ: 65269705

41037

Registru ekonomických subjektů, ČSÚ

Bankovní spojení:

Jihlavská 20,625 00 Brno
DlČ: CZ65269705
71?34621l0100

Jméno a příjmení makléře:
Evidénčníčíslomáklóřé:

41038

zastoupen:

lng, Veronika Labaštová

Popis produktu:

DodáVka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu přo odběř do 630 MWh (plyn - maloodběř)

Počet odběřných míst:

3

Teřmín dodávky:

1.1.2016-31.12.2016

Celkové množstvídodávky:

137 MWh

Jednotková kupní cena (bez DPH)

548 czKlMWh

Pevná kapacitní složka ceny:

0

0

Technické pařametry dodávky:

czKlodběrné místo/měsíc
czKltis. m3

viz Pří|oha závěrkového listu č. 1

zúčtovacípodmínky
zúčtovacíobdobí:

rok

splatnost zúčtovacííaktuřy:

30 dní

Zálohy v průběhu zůčlovacíhoobdobí:

čtvrtletní

- Vyúčtováníbude provedeno ] x ročně V termínu dle
periodických odečtůpříslušnéhoprovozovatele distribuční
soustavy

ostatní podmínky:
Dodavalel bude odběrateli účlovatdodávku na jedné sloučené íaktuře (daňovém dokladu) v Iistinnó (papírové)
podobě s tím, že za každéodběrné místo bude provedeno Vyúčtovánís rozepsáním jednotlivých položek ceny
spolu s uvedením ceny celkem a příslušnévýše DPH v % a v Kč.
Dodavatel bude odběraleli předepisovat a účtovatzálohy na jednom sloučenémpředpisu a sloučeném
daňovém dokladu o přijetí platby v listinné (papirové) podobě s tim, že celková záloha a přijatá platba bude
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íozepsána na dí|čízálohy za jednotlivá odběrná místa spolu s uvedením ceny celkem a přís|ušnévýše DPH v

'kavKč,

Dodavatel je povinen na Výslovné Vyžádání jednotliVého odběratele:
. použíVatelektronickou fakturU s násIedným zasláním faktury V papírové podobě.
. namísto sloučené faktury použíVatfakturu na každéjednotliVé odběrné místo.
. namísto sloučeného předpisu záloh a sloučenéhodaňového dokladu o přijetí platby používat předpis záloh a
daňoVý doklad o přijetí platby za každéjednotIivé odběrné místo.
Dodavatel je povinen u odběrných mísl s jiným než ročnímZúčtovacímobdobím Umožnit samoodečet nenili
odečet měřícího Zařízení prováděn dálkově. Dodavatel provede bezplatné Vyúčtovánípo zas|ání samoodečtů
Ze strany odběrate|e, které mu budou Zaslány V termínu a způsobem stanoveným dodavatelem.

Dodavalelje povinen poskytnout data o odběrech a íakturaci všech odběrných míst V elektronické podobě Ve
formátu .xls po skončení období dodávky centrálnímu Zadavateli, Česká repub|ika - l\4inisteístvo Zdravotnictví,
Palackého nám.4,128 01 Píaha 2,1Č:00024341 na e-maiIovou adresu JUDr. lVlarcely Roh|íkovéMarceIa. Rohlikova@ mzcr,cz,

Dodací Dodmínkv
1, Dodavatel je povinen dodáVat sjednané množství p|ynu do odběrného místa odběratele V rozsahu aza
podmínek Uzavřeného bUrzovního obchodu (závěrkového Iistu) V kvaIitě podle Řádu provozovatele

přepravní Soustavy, ke které ]e odběrné místo připojeno, pokud tomu nebrání oko|nosti vyvolané
provozovateIem přepravni nebo distribučnísoustavy nebo okolnosti stanovené příslušnými právními
předpisy.

2. Za sjednané množstvíplynu se považuje skulečně dodané a odebrané množstvíplynu V odběrném místě

odběrate|e v maximální hodnotě íočníhomnožství 630 l\ilwh, odběratel je povinen odebírat plyn do
UVedené maximální hodnoly ročníhomnožství.Celkové množstvídodáVky pIynU UVedené na ZáVěrkovóm
listU představuje předpokládané množstvídodáVky plynu.

3. DodáVka plynu je splněna přechodem plynu z příslušnédistribuční soustavy přes měřící zařízení
do odběrného místa odběratele.
4. Dodavatel je povinen Zajistit na Vlastníjménoa na Vlastní účetpío odběrné místo odběrate|e přepravu
plynu, uskladnění plynu, distribUci plynU a ostatní souvisejícíslužby.
5. Dodavatel jé povinen ve smyslu příslušnéhoplatného práVního předpisu převzit závazek odběralele odebrat
plyn z p|ynárenské soustavy a nést p|nou zodpovědnost Za odchylku odběratele Vztahujícíse k odběrnému
místu odběrateIe, Z dŮvodu přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběratel opráVněn
mít pro dodávku plynu do odběrného místa dle burzovního obchodu (závěrkového listu) jiného nebo více
jiných dodavalelů. odběratel se Zavazuje ukončit sm|ouvu s předcházejícím dodavatelem, pokud k tomu
nezpInomocni dodavatele, který mu bude dodáVat plyn na základě burzovního obchodu (závěrkového listu).
6. Dodávka plynu se považuje za zahď)enou první plynárenský den burzovním obchodem sjednaného
období dodávky pIynu a za ukončenou poslední pIynárenský den burzovním obchodem sjednaného
období dodávky pIynu. odběratel je povinen nahlásil dodavateli stav měřícího zařízení V odběrném místě
k prvnímu kalendářnímu dni zahájení burzovním obchodem sjednané dodávky plynu, a to nejpozději jeden
kalendářní den po tomlo datu. V případě, že tak neučiní,bude počátečníslav měřícího zařízení stanoven
provozovatelem distíibUčni soUstavy V souladu s Řádem provozovateIe distribučnísoustavy. odběřatel
se límto VZdáVá nároku na reklamaci takového stavu měřícího zařizeni a Iak\o stanovený stav měřícího
zařízeni plně réspektuje.
7. Sjednaná dodávka plynu můžebýt omezena, pokud bude píovozovatelem přepravní soustavy vyhlášen
stav nouze podle přís|ušných platných práVních předpisů. odběratel je povinen s|edovat iníoímace o
Vyhlášení omeZUjících regulačních opalření V případě híoZícíhonebo stávajícího stavu nouZe V plynárenství.
Dodavatel iodběratel jsou povinni v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v plynárenství
postupovat podle příslUšnéhoplatného práVního předpisu.

8. Dodavatelem dodanó a odběratelem odebrané množstvíplynu bude v odběrném místě měřeno měřícím
zařizeniín Ve Vlastnictvi příslušného provozovatele distribučnísoUstavy, který zodpovídá za spráVnost
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naměřených údajŮ. o druhu, Velikosti, Umístění a skladbě měřícího zařízení rozhoduje příslušný
provozovatel distribuční soustavy. odběratel je povinen odebírat plyn pouze přes měřidlo, které připojil
provozovatel distribuční soUstavy. odběratelje povinen udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá
přís|ušnýmlechnickým normám a platným práVním předpisům a který umožňuje jeho řádný a spolehlivý
provoz.

9. Měření dodávek plynu Včetně Vyhodnocování, předáVání Výsledků měření a da|ších nezbytných informací
pro VyúčtovánídodáVky plynU je Zajišt'ováno příslušným provozovatelem distribučnísoustavy. Naměřený
objem plynu bude v souladu s platnými právními předpisy přepočítáVán na vztažené podmínky a energii
vyjádřenou V MWh, resp. kWh, Rozdělení odběru plynu do jednotlivých ka|endářnich měsíců je stanoveno
v závislosti na lermínu odečtu odběru plynu, který provádí příslušný provozovatel distribučnísoustavy
v souladu s platným Řádem provozovatele distribuční soustavy.
10. Odběratel se zavazuje umožnit přístup k měřícímu zařizení na odběrném místě pro potřebu kontroly
spráVnosti měřených údajů,provedení odečtůnebo kontroly, opravy, údržby, výměny nebo odebrání
měřid|a, a to rovněž při ukončeníodběru nebo přerušení dodávky plynu. odběrate| je povinen zdržet se
jakýchkoliv zásahů do měřidla a jého připojení včetně plomb, a zabezpečit měřidlo lak, aby nemohIo dojít
k jeho poškození, odcizení nebo porušení plomb.

odběratel je dále povinen bez zbytečného odkladu
poškození
oznámit dodavateli
měřícího zařízení nebo jeho plomby, případně jinou udá|ost, která má vliv na
řádnou íunkci měřícího zaiízení.

Platební podmínky
1, odběratel je povinen Zap|atit dodavateli za dodávku plynu cenu, klerá je tvořena:

a) cenou za dodávku komodity plyn, která je stanovena burzovním obchodem (ZáVěrkoVým listem),
b) pevnou kapacitní složkou ceny (cena za přepravu a strukturování)
c) cenou za přepravu plynu, uskladnění plynu, distribuci plynu a souvisejícíslužby stanovenou v souladu

se Všeobecně závaznÝmi píáVními předpisy, zejména cenovými rozhodnutími příslušných správních a
regulačních orgánů.

2. Dodávky plynu sé V průběhu Zúčtovacíhoobdobí Vyúčtovávajífakturami, které musí mít náležitosti
daňových dokladů podle příslušných právních předpisů.
3. K účtovanéceně dodávky plynu se připočítává daň z plynu, daň z přidané hodnoty, poplatky a jiné nepřímé
daně stanovené V souladu s příslušnými právními předpisy. odběratel je povinen předložit dodavateli
doklady, na Základě klerých uplatňu]e osvobození od příslušnédaně. Zároveň je odběratel povinen
v případě změny, zániku či zrušeni příslušného dokladu, na základě kterého uplatňuje osvobození dle
předchozí Věty, tuto skutečnost dodavateli oznámit, a to bez zbytečnéhoodkladu, nejdéle Však do drUhého
pracovního dne ode dne změny, zániku nebo Zrušení tohoto dokladu, na základě kterého uplatňuje
osvobození. odběratel je odpovědný za škodU, klerá Vznikne dodavateli porušením povinnosti zákaznika
uvedené v předchozí Větě.
4. V prŮběhu Zúčtovacíhoobdobí hradí odběratel dodavateli za dodáVky plynu pravidelné zálohy, pokud
není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je uřčena podIe celkové předpokládané platby
odběratele za přísIušnéíakturačníobdobí Včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen po Uzavření
burzovního obchodu (závěrkového listu) Vystavit odběrateli V souladu s podmínkami uzavřeného burzovního
obchodu (závěrkového Iistu) platební kaIendář s uVedením počtu, Výše a spIatnosti Záloh,
5. Záloh'y zaplacené odběrateIem na příslušnézúčtovacíobdobí budou dodavatelem Vypořádány Ve faktuře
Za zúčtovacíobdobí. Rozdíl Ve faktuře mezi Vyúčtovanoučástkou a zaplacenými zálohami, který je
nedoplatkem odběratele, je odběraiél povinen zaplatit dodavateli V termínU splatnosti íaktUry. Rozdíl Ve

Íaktuře meZi VyúčtovanoU částkou a Zaplacenými Zálohami, který je přeplatkem odběralele, dodavatel Vrátí
odběrateli V termínu splatnosti íaktury na bankovní účetodběratele Uvedený V ZáVěrkovém listu s použitím
variabilního symboIu uvedeného na íaktuře.

6. Odběratel je povinen provádět všechny platby bezhotovostně v luzemské měně, pokud není burzovním
obchodem (ZáVěrkovým listem) sjednána jiná měna, na bankovní účeldodavatele uVedený na příslušné
faktuře s použitím variabilního symbolu uvedeného na íaktuře. Pokud odběratel poukáže platbu s
nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní účetdodavalele, než je uvedeno na
íaktuře, je dodavatel opráVněn p|atbu Vrátit odběrateli jako neidentifikovatelnou a účtovalúrok z prodlení za
opožděnép|acení od data splatnosti íaktury až do obdržení spráVně poukáZané platby.
Dodávka plynu v rámci ssDP charakteru maloodběr
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7. Zaplacením p|ateb se rozumí připsání příslušnéčástky na bankovní účeldodavatele. Připadne-li den

splatnosli íaktury nebo zá|ohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosli nejbližšínásledující
pracovní den.

8. V případě prodlení odběrateIe s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného burzovního obchodu

(závěrkového listu), je odběratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 y" z dlužnéčástky

za každý den prodlení.

9. V případě, že je odběřatel V prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného burzovního
obchodu, má dodavatel práVo zaslat odběrateli písemné výzvy či Upomínky k placení. odběratelje V
takovém případě povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné VýzVy či Upomínky k

placení.

10. V případě prodlení dodavatele s úhradou jakéko|iv částky Vyplývqícíz uzavřeného burzovního obchodu
(ZáVěrkového listu), je dodavatel povinen uhradit odběrateli úrok Z prodlení Ve výši 0.05 % Z dlužnéčástky

za každý den prodlení.

Reklamace
,l,

Zjistí-li odběratel chyby nebo omyIy při vyúčtovánídodávky plynu dle UZaVřeného burzovního obchodu
(závěrkového listu), má právo příslušnéVyúčtování(íakturu) u dodavale|e íeklamovat, a lo nejpozději do
30-ti kalendářních dnů od doručenííaktuřy, V nížse reklamované skutečnosti Vyskytly. Reklamace mUsí
mít písemnou íormu a její uplatnění nemá odkladný účinekna splatnost íaktury, Vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodne-li se odběratel a dodavateljinak,

2. Dodavatel je povinen rek|amaci přezkoumat a Výsledek přezkoumání je povinen oznámit odběrateli ve |hůtě
do 30-ti kalendářních dnů od dorUčenírekIamace.

Omezení a přerušení dodávky
1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku plynu d|e burzovního obchodu
(ZáVěrkového listu) v odběrném místě V případech neopráVněného odběru, kteíý je deíinován příslušnými

platnými píáVními předpisy.

2. Přerušení nebo omezení dodáVky plynu z důvodu neopráVněného odběru bude provedeno přovozovatelem
distribUčnísoUstavy na žádost dodavatele bezprostředně po ZjištěníneopráVněného odběru a bude
provedeno na náklady odběratele.
3. Přerušením nebo omezením dodávky plynu v případech neoprávněného odběru nevzniká odběrateli právo
na náhradu škody a ušlého Zisku na dodavateli a na provozovateli distribučnísoustavy.
4. odběrateI je povinen uhradit dodavaleli náklady spojené s přerušením, obnovením nebo ukončenim
dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru. Při neoprávněném odběru je zákaznik povinen uhradit
skutečně vzniklou škodu, nelze-|i vzniklou škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena podIe

Řádu provozovatele distribuční soustavy,

Odstoupení od burzovního obchodu (závěrkového listu)
1. Dodavatel je opráVněn odstoupit od burzovního obchodu (ZáVěrkového listu) v případě:

a) podstatného porušení povinnosti - podmínek burzovního obchodu (závěrkového listu) odběratelem,
b) neoprávněného odběru. který je definován příslušnými platnými právními předpisy,
c) je-li odběrate| v úpadku anebo je mU povoleno Vyrovnání,

2. Za podstatné porušení povinností - podmínek burzovního obchodu (záVěíkového listu) odběratelem se

považuje zejména:
a) je-Ii odběratel i přes doručení výzvy nebo upomínky k placení opakovaně v prodlení se zaplacením
peněžitého závazku vyplývajicího ze závěrkového lislu,
b) Zjistí-li dodavatel nebo příslušnýprovozovateI distribučnísoustavy neopíáVněnou manipulaci s měřícím

zařízením,

c) neumožni-li odběratel přístup k měřícímu zařizeni ani po opakované písemné VýZVě dodavatele nebo
příslušnéhoprovozovatele distribuční soUstavy,
Dodávka plynu v rámci ssDP charakteru maloodběr
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d) poruŠi-liodběratel podstatně povinnosli - podmínky ZVlášt' specifikované bUrzovním obchodem

(záVěrkovým listém).

3. odbělatel je oprávněn odstoupit od burzovního obchodu (závěrkového listu) v případě
a) podstatného porušení povinností - podmínek burzovního obchodu (závěrkového listu) dodavateIem,
b) ]e-li dodavatel v úpadku nebo je mU povoleno Vyrovnání.
4, Za podslatné porušení povinností - podmínek burzovního obchodu (záVěrkového llstu) dodavatelem se

považuje zejména:

a) bezdůvodné přerušení, omezení nebo UkončenídodáVky plynu dodavatelem,
b) bezdůvodné nezajištění dopravy plynu a souvisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i přes doručení výzvy nebo upomínky k placení opakovaně v prodlení se zaplacením

peněžitého závazku vyplývajicího ze ZáVěrkového listu,
d) poruŠí-lidodavatel podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' speciíikovanéburzovním obchodem
(záVěrkovým listem).

5. Odstoupení od burzovního obchodu (závěrkového listu) musí být provedeno písemně a je účinnédnem
doručenípísemného oznámení o odstoupení druhé smluVní straně, nebo pozdějším dnem, který je
v oznámení o odstoupení odstUpující smluVní stranou stanoven. odstupující smlUVní strana je povinna
oznámit odstoupení od bUrzovního obchodu (ZáVěrkového listU) příslušnému provozovateli distribuční
soUstavy.

komunikace a dořučování
1. Korespondence, oznámení či jiné sdělení Učiněnémezi sm|uvními stranami na základě uzavřeného
burzovního obchodu (závěrkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v českémjazyce (dále

,,písemnost").

2. Písemnosti se poVažujíza doručené:
a) osobním doručením a předáním kontaktní osobě smluvní strany, která je adresátem,
b) Pátým kalendářním dnem ode dne odeslání doporučeného dopisu na kontaktní adresu smluvní strany,
která je adresátem, nebo dříVějšímdnem doručení,
c) zpětným potvrzením íaxovénebo eleklronické zprávy, která byla odeslána na kontaktní faxové číslonebo
emailovou adresu smlUVní strany, která ie adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakékoliv změny V kontaktních údajíchpro
doruČovánípísemnostÍ.Za doručené budou považovány i písemnosti, které se Vrátí odesílajícísmluvní
slíaně jako nedoruČenév dŮsledku neoznámení nových kontaktních údajůstranoU, která je adresátem.

Kontaktní údaie:
Dodavatel: Matěj lv]acura, Iel,:267 175 023, e-mai|: malej,macura@ppas.cz
odběrate|:

l\rlgr.

Jan Klen, tel,: 532 233 408, e-mail: Klen.Jan@f nbrno,cz

Mlěenlivost
1. Dodavatel a odběrateI se zavazuji, že neposkytnou závěrkový list jako celek ani jeho část (která není

Veřejňě známa) a neveřejné informace Z něho plynoucí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
druhé sm|uvní strany, kromě případŮ, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určUje příslušnýpráVní

předpis.

2. Dodavatel a odběratel se zavazují přijmout technická a organizační Vnitřní opatření k ochraně neveřejných
informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů.

předcházení škodám
1. Dodavatel a odběratel se zavazuji navzájem se iníormovat o Všech skutečnoslech, kterých jsou si Vědomi,

a které by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozícíchškod.

q}],.e

-,^,j i:il]l1"-,,

*-',,,,,

2. Dodavatel a odběratel se zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. § 2913 Zákona
č,8912012 Sb,, občanský zákoník v p|atném znění, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458 ?a,- Sb., o podmínkách podnikání a o Výkonu státní spráVy V energetických odvětvích V platném Znění.

oslatní uiednání
1

.

Závérkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi dížite|em licence na
obchod s pIynem (dodavatelem) a opráVněným zákazníkem (odběratelem), uzavřenou podle zákona
č,8912012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 45812000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní spráVy V energetických odvětvích V platném znění (Eneígetický zákon) a příslušných
souvisejících právních předpisů.

2. Dodavatel a odběratel jsoU povinni postUpovat při pInění podmínek burzovního obchodu (záVěrkového
listu) v souladu s podmínkami příslušnéhoburzovního obchodu (záVérkového |istu), platnym Řádem
provozovatele přepravní soustavy, pIatným Řádem provozovateIe distribučnísoustavy, příslUšnými přáVními
předpisy a technickými normami.
3, odběratel je opráVněn ukončit odběr plynu V odběíném místě V případě, kdy dodavateli doloží, že ukončuje
odběr plynu z důvodu změny převodu vlaslnických práv k odběrnému místu nebo z důvodu íyzickélikvidace
odběrného místa (živelná pohroma, demolice). OdběrateI se zavazuje před ukončením odběru plynu
přovést odhlášení odběru plynu a sjednat termín odpo]ení měřícího ZaříZení.odběratel má povinnost při

ukončeníodběru plynu umožnit příslušnému píovozovateli distribučnísoustavy provést konečný odečet,
popř. odebrat měřící zařízeni, Pokud odběratel neumožnídodavateli nebo provozovateli distribuční soustavy
nebo jím pověřené osobě provést konečný odečet nebo odpojit méřici zařízeni, odpovídá za celý odběr až
do té doby, kdy dodavatel, nebo provozovatel distribučnísoustavy nebo jím pověřená osoba bude moci tak
učinit.

4. Dodavatel a odběratel jsou se souhlasem buíZy opráVněni ukončit plnění burzovního obchodu (ZáVěrkového
listu) íovněž VZájemnou písemnou dohodou.
5. Uzavřením burzovního obchodu (ZáVěrkového listu) se ke dni Zahájení sjednané dodávky plynu
do odběrného místa rušíVšechny smlUVní Vztahy souvisejícís dodávkou plynu do tohoto odběrného místa,
které byly uzavieny mezi dodavate|em a odběrate|em nebo jejich právními předchůdci před uzavřením
burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení závěrkového listu dostalo do rozporu s platným práVním řádem
Českérepubliky ói mezinárodni sm|ouvou. kterou je Česká repub|ika vázána, bude takovéto ustanovení
automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální práVní úpíavy,Tato skutečnost nemá
VliV na p|atnost a účinnostostatních Ustanovení ZáVěrkového listu.
7. Dodavatel a odběrate| ]sou povinni Vynaložit Veškeré úsilík tomu, aby byly případné spory vyplývajíci
z burzovního obchodu (závěrkového |istu) Urovnány smírnou cestou, k tomuto Vyvinou Vzájemnou
součinnosl.

Rozhodčídoložka:
Všechny spory VznikajícíZ této sm|ouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčiho soudu při Českomoravskékomoditní burze
K|adno podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.
V Kladně dne 30. 9. 2015
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