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(pro burzovní obchody s plynem v rámc'sdružených služeb dodávek plynu)

Čísloaukce:

,l91

Datum konání burzovního shromáždění: 30. 9, 201 5

Dodavatel (prodávaiící):

LAMA energy a.s,

Zaps. v:
Sídlo:
lČ 28262O26
Bankovní spojení:

OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4065
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
DlČ:CZ28262026

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

lng. Vratislav Kaválek

43-127,1890257l0100

zastoupen:

41037

odběratel (kupu|ící):

Fakultní nemocnice Brno
Registru ekonomických subjektů, ČSÚ

Zaps. v:

Sídlo:
lč: 65269705

Jihlavská 20, 625 00 Brno
DlČ: CZ65269705

Bankovní spojení:

7 1

zastoupen:

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

234621

l01

00

lng. Veronika Labaštová
41

038

Popis produktu:

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu pťo odběr nad 630 MWh (plyn - velkoodběř)

Počet odbě]ných míst:

4

Technické pařameiřy dodávky:

viz Přiloha závérkového listu č. 1 .

Termín dodávky:

í. 1, 2016 -

Celkové množstvídodávky:

75 030 MWh

31. 12.2016

Bozdělení celkového množstvídodávkv na iednotlivé kalendářní měsíce ]oku 2016:
leden

í0 559

ceřVenec

2 492

unoř

í,l 579

sřpen

2 639

březen

7 455

zaíl

3 003

duben

5 659

říjen

6 324

květen

3 493

listopad

9 319

cerven

2 7o2

prosinec

9 806

Tolerančnípásmo při odběru:

nad sjednané roční/měsíční
množství: 0 %
pod sjednané roční/měsíční
množství:0 %

Jednotková kupní cena (bez DPH)

519 czKlMWh

Kapacitní složka ceny (cena za přepravu a strukiurování):

0
0

czKlodběrné místo/měsíc
czK^is. m3
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zúčtovacípodmínky
zúčtovacíobdobí:

měsíc

Splatnost zúčtovacííaktury:

30 dní

Zálohy v průběhu zúčtovacíhoobdobí: měsíční

sankce, kteřé uhřadí odběřatel při překřočení tolerančníhopásma: nejsou

zpúsob siednávání odběrových diagřamú: nesjednává se
ostatní podmínky:
Dodavatel bude odběrateli účtovatdodáVku na jedné sloučené faktuře (daňovém dok|adu) v lislinné (papírové)
podobě s tím, že za každéodběrné místo bude provedeno Vyúčtovánís rozepsáním jednotlivých položek ceny
spolu s uvedením ceny celkem a přís|ušnéVýše DPH v "Á av Kč,
Dodavatel bude odběrateli předepisovat a účtovatzálohy na jednom sloučenémpředpisu a sloučeném
daňovém dokladu o přijetí platby V listinné (papírové)podobě s tím, že ce|ková Záloha a přijatá p|atba bude
rozepsána na dílčízálohy za jednotlivá odběrná místa spolu s uvedením ceny celkem a příslušnéVýše DPH

"kavKč,

V

Dodavatel je povinen na výsIovné vyžádání jednotlivého odběrateIe:
. použíVatelektronickou fakturu s následným zasláním íaktuíyv papírové podobě.
. namísto sloučené faklury použíVatíakturu na každéjednotliVé odběrné místo.
. namíslo sloučeného předpisu Záloh a s|oučenéhodaňového dokladu o přijetí platby použíVatpředpis Záloh a
daňový doklad o přijetí platby Za každéjednotlivé odběrné místo.
Dodavatel je pov;nen poskytnout data o odběrech a íakturaci všech odběrných míst V elektronické podobě Ve
íormátu ,xls po skončení obdobi dodávky centrálnímu zadavateli. Česká republika - Minislerstvo zdravolniclví.
Palaókého nám, 4, 128 01 Praha 2, lČ OOO24341 na e-mailovou adresu J U Dr. Marcely Rohlíkové Marcela. Rohl kova @ mzcr.cz.
i

odběratelje opráVněn uplatnit u dodavatele požadavek na Změnu výše Denní rezervované kapacity (DRK) v
rámci energetických předpisů.

odběratelje opráVněn uplatnit u dodavatele požadavek na Zajištění Měsíčnírezervované kapacity na
příslušný kalendářní měsíc v rámci příslušných energetických předpisů.

Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodáVat sjednané množstvíp|ynu do odběrného místa odběratele v rozsahu a za
podmínek uZavřeného burzovního obchodu (závěrkového Iistu) v kvalité podle Řádu provozovatele

přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané
provozovaleIem přepravní nebo distribučnísoustavy nebo okolnosti stanovené příslušnými právními
předFisy.

2. Dodávka plynu je splněna přechodem plynu z příslušnédistribučnísoustavy přes měřící zařízení
do odběrného místa odběratele,
3. Dodavatel Je povinen Zajistit na Vlastníjménoa na Vlastní účetpro odběrné místo odběratele přepravu
plynU, uskladnění plynu, distribuci plynU a ostatní souvisejícíslužby.
4. Dodavatel je povinen Ve smyslu příslušného platného práVního předpisu převzít závazek odběratele odebrat
plyn z plynárenské soustavy a nést plnou Zodpovědnost za odchylku odběratele Vztahujícíse k odběrnému
místU odběratele. Z důvodu přenesení odpovědnosti za odchyIku na dodavatele není odběratel oprávnén
mít pro dodáVku plynu do odběrného mísla dle burzovního obchodu (závěrkového listu) jiného nebo více
jiných dodavalelŮ. odběratel se zavazuje ukončit smlouvu s předcházejícím dodavatelem, pokud k tomu
nezplnomocní dodavateIe, který mu bude dodáVat plyn na základě burzovního obchodu (závěrkového Iistu).
Dodávka plynu v rámci ssDP charakteru velkoodběr

strana 2 (celkem
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5. Dodávka plynu se považuje za zahájenou první p|ynárenský den burzovním obchodem sjednaného
období dodávky plynu a za ukončenou poslední plynárénský den burzovním obchodem sjednaného
období dodávky plynu. odběratel je povinen nahlásit dodavateli slav měřícího zařizeni v odběrném místě
k prvnímu kalendářnímu dni zahájení burzovním obchodem sjednané dodávky plynu, a to nejpozději jeden
kalendářní den po tomto datu. V případě, že tak neučiní,bude počátečnístav měřícího zařízení stanoven
provozovateIem distribučnísouslavy V souladu s Řádem provozovateIe distribUčnísoustavy. odběratel
se tímto VZdáVá nároku na reklamaci takového stavu měřícího zařizeni a taklo slanovený stav měřícího
zařizení plné respektuje.
6. odběratel je povinen v případě neoěekáVané události, která má VliV na jeho odběr plynu (havárie

odběrného plynového zařizení nebo Výrobního zařízeni), oznámit tuto Událost bez zbytečného odkladu
dodavateli. V případě plánované události, která má VliV na jeho odběr plynu (plánovaná oprava odběrného
pIynoVého nebo Výíobního zařízení, celozávodní dovolená), je odběratel povinen oznámit tuto skUtečnost
dodavateli ne.ipozději 10 kalendářních dnů před jejím počátkem,

7. Sjednaná dodávka plynu můžebýt omezena, pokud budé provozovatelem přépravní soustavy vyhlášen
stav nouze podle příslUšných platných práVních předpisů, odběratel je povinen sIedovat iníormace o
vyhlášení omezujícíchregulačních opatření V případě hrozícího nebo stáVajícího stavu nouze V pIynárenství.
Dodavatel iodběratel jsou povinni v případě hrozícíhonebo stáVajícího stavu nouze V plynárenství
postupovat podle příslušnéhoplatného práVního předpisU.

8. Dodavatelem dodané a odběratelem odebrané množství plynu bude v odběrném místě měřeno měřícím
zařízenim Ve Vlastnictví příslušnéhoprovozovatele distribuční soustavy, který zodpóvídá za spráVnost
naměřených údajů,o druhu, velikosti, umíslěnía skladbě měříciho zařízení rozhoduje příslušný
provozovatel distribučnísoustavy, odběrateI je povinen odebírat plyn pouze přes měřidlo, které připojil
provozovatel distribučnísoustavy. odběratel je povinen udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá
přís|ušnýmtechnickým normám a platným právním předpisům a kteíý umožňuje jeho řádný a spo|ehlivý
provoz,

9. Měření dodávek plynu Včetně Vyhodnocování, předáVání Výsledků měření a da|ších nezbytných iníormaci
pro VyúčtovánídodáVky plynu Je Zajišt'ováno příslušným provozovatélem distribučnísoUstavy. Naměřený
objem plynu bude v sou|adu s platnými právními předpisy přepočítáVán na vzlaženépodmínky a energii
vyjádřenou v MWh, íesp. kwh.
'l0. odběratel se zavazqe umožnii přístup k měřícímu zařízení na odbérnémmístě pro potřebu kontro|y
spráVnosti měřených údajů,provedení odečtůnebo kontroly, opravy, údržby, Výměny nebo odebrání
měřidla, a to rovněž při ukončeníodběru nebo přerušení dodávky plynu, Odběralel je povinen zdržet se
jakýchkoliv zásahů do měřidla ajeho připojení Včetně plomb, a zabezpečit měřidlo tak, aby nemohlo dojít
k jeho poškození, odcizení nebo porUšení plomb. odběratel je dále povinen bez zbytečného odkladu
oznámit dodavaleli poškozeníměřícího Zařízenínebo jeho plomby, případně jinou událost, klerá má VliV na
řádnou íunkci měřícího zařizeni.

Plaiební podmínky
1.

odběratelje povinen zap|atit dodavateli za dodávku plynu cenu, kteíá je tvořena:
a) cenou za dodáVku komodity plyn, která je stanovena burzovním obchodem (záVěrkovým listem),
b) pevnou kapacitní složkou ceny (cena za přepravu a slřUkturování)
c) cenou za přepravu plynu, uskladnění plynu, distribuci plynu a souvisejícís|užby stanovenou v sou|adu
se Všeobecně závaznými právními předpisy, zejména cenovými rozhodnUtími příslušných správních a
reguIačníchorgánů,

2. Dodávky p|ynu se v průběhu zúčtovacíhoobdobí vyúčtovávajífakturami, které musí mít náležitosti
daňových dokladů podle příslušnýchprávních předpisů.
3. K účtovanéceně dodávky plynu se připočítává daň z p|ynu, daň z přidané hodnoty, pop|atky a jiné nepřímé
daně stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy. odběratel je povinen předložit dodavateli

doklady, na základě kterých uplatňuje osvobození od příslušnédaně. Zároveň je odběratel povinen
v případě změny, zániku či zrušenípříslušnéhodokladu, na základě kterého uplatňuje osvobození dle
předchoZí Věty, tuto skutečnost dodavateli oznámit, a to bez zbytečného odkladu, neldéle Však do druhého
pracovního dne ode dne Změny, zániku nebo zrušenítoholo dokladu, na základě kterého Up|atňUje
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povinnosti zákazníka
osvobození, odběratel je odpovědný za škodu, která vznikne dodavateli porušením
uvedené v předchozí větě.

v průběhu zúčtovacíhoobdobí hradí odběralel dodavateli za dodávky plynu pravidelné 1ál9hy, p9kud
platby
njní burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je určena podle celkové předpokládané

4.

je povinen po uzavření
odběratele za příslušnéíaktúračníobdobí uč"tně daně z přidané hodnoty. Dodavate|
burzovního
podmínkami
uzavřeného
s
v
burzovního obóhodu 1závěrkového listu) Vystavit odběíateli souladu
záloh.
počtu,
splatnosti
výše
a
obchodu (závěrkového listu) pIatební kalendář s uvedenim

ve faktuře
5. zá|ohy zaplacené odběratelem na příslušnézúčtovacíobdobí budou dodavatelem vypořádány
je
který
záIohami,
zaplacenými
za zú|továci období. Rozdil ve íaktuře mezi vyúčtovanoučástkou a
ve
Rozdíl
Íaktury.
splatnosti
V
odběratéle, je odběratel povineÁ zaplatit dodavateli termínu

nedoplatkem
Vrátí
íaktuie mezi Vyúčtovanoučástkou a záplacenými zálohami, který je přeplatkem odběralele,,dodavatel
listu
s
v
závěrkovém
uvedený
PoUŽitím
odběraleli v termínu splalnosti faktury na banŘovní účetodběratele
Vaíiabilníhosymbolu uvedeného na íaktuře.

pokud není burzovnim
6. odběratel je povinen provádět všechny platby bezhotovostně v tuzemské měně,

příslušné
obchodem (závěrkovým listem) sjednána jiná měna, na bankovní účetdodavate|e uvedený na
p|atbu
poukáŽe
s
Pokud
odběratel
íaktuře s použitim u"ii"bilního symbolu Uvedeného na íaktuře,
je
na
než
uvedeno
jiný
ji
dodavatele,
bankovní účet
nesprávným variabilním symbolóm, nebo poukáže na

prod|ení Za
íaktuře, jó dodavatel oprávněn plaíbu Vrátit odběrateli jako neidentifikovatelnou a ÚČtovat Úrok z
platby,
poukáZané
opoždcňéplacení od data splatnosli íaktury až do obdržení správně

den
7, Zaplacením plateb se rozumí připsání příslušnéčástky na bankovní účetdodavaléle. Připadne-li
následující
je
nejbIižší
dnem
splatnosti
spiatnosti íaŘtury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu,
pracovní den,
8.

v případě prodlení odběratele s úhradou jakékoIiv částky vyptývqici z uzavřeného burzovního.obchodu

9.

v případě, že je odběratel

píodleníVe výŠi0,05 % z dluŽné Částky
1záv3rxoveno listu), je odběratel povinen Uhradit dodavateli úrok z
za každý den prodlení,
v prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného burzovniho
obchodu, má áodavatel právo zaslat odběratell písemné výzvy či upomínky k placení. odběratel Je v
k
takovém případě povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné výzvy či upomínky

placení.

10. V případě prodlení dodavate|e s úhradou jakékoliv částky vyp|ývajícíz uzavřeného_ b_urzovního obchodu
(zaveitoveňo listu), je dodavatel povinen uhradit odběrateli úrok z prodlení ve Výši 0,05 % Z d|UŽné ČástkY

za každý den prodlení.

Beklamace
,1.

zJistili odběratel chyby nebo omyly při vyúčtovánídodávky plynu dle uzavřeného burzovního obchodu

(íakturu) u dodavatele reklamovat, a to nejPozději do
1Žávěrkového iistu), má právo přísiušnévyúčtování
áo{i kalendářních dnů od doručenífaktury, V nížse reklamované skuteČnosti Vyskytly. Reklamace mUsí
mít písemnou íormu a její uplatnění nemá odk|adný účinekna splalnost faktury, vylma zcela zjevné chyby,
nedohodne-li se odběratel a dodavateI Jinak.

Ve lhŮtě
2, Dodavatel je povinen reklamaci přezkoumat a výsledek přezkoumání je povinen oznámit odběrate|i
do 30{i kalendářních dnů od doručení reklamace.

omezení a BierušelídodéyBy
plynu dle burzovního obchodu
1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku

(závěrkovéio listu) v oáběrném mistě v případech neoprávněného odběíu, který je deíinován PřísluŠnými
platnými píáVními předpisy.

provedeno provozovatelem
2. přerušení nebo omezení dodávky plynu z důvodu neopíávněného odběru bude
distribučnísoustavy na Žádost dódavatele bezprostředně po zjištění neoprávněného odběru a bude
provedeno na náklady odběrateIe.

§.-'

z

,
-1,

i,

PřeruŠenímnebo omezením dodávky p|ynu V případech neoprávněného odběru nevzniká odběrateli práVo
náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovate|i distíibučnísoustavy.

,,]a

Cdcéiate| je povinen Uhradit dodavateli náklady spojené s přérušením,obnovením nebo Ukončením

cOdáVky plynu z dŮvodu neopráVněného odběru. Při neopráVněném odběru je zákazník povinen uhradit

s("ieČně \znikloU ŠkodU,nelze-|i vzniklou škodu prokazateIně stanovat, je náhrada škody vypočtena podle
Bádu orovozovatele distribUčnísoustavy.

odstoupení od burzovního obchodu (závěřkového lislu)
1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od burzovního obchodu (závěrkového listu) v případě:
a) podstatného poruŠenípovinností - podmínek bUrzovního obchodU (záVěřkového listu) odběratelem,
b) neopráVněného odběru, který je definován příslušnými platnými práVními předpisy,
c) je-l] odběratel v úpadku anebo je mu povoleno Vyrovnání.
2, Za podstatné poruŠenípovinností - pódmínek buřZoVního obchodu (závěrkového Iistu) odběratelem se

považuje zejména:

a) .ie-li odběratel i přes doručení výzvy nebo upomínky k placení opakovaně v prod|ení se zaplacením
peněžitého závazku vYplývajicího Ze ZáVěrkového ljstu,
b) žjistÍ-lidodavatel nebo příslušný provozovaleI distribučnísous,tavy neoprávněnou manipulaci
měřícím

zarízením.

s

c) neumoŽnÍ-li odběratel přístup k měřícímu zařízení ani po opakované písemné výzvě dodavatele nebo

příslUšnéhoprovozovatele distribučnísoustavy,

d) poruŠili odběratel podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' specilikované burzovním obchodem
(ZáVěíkoVým Iistem).
3, odběratelje oprávněn odstoupit od burzovního obchodu (závěíkového listu) v případě
a) podstatného poruŠenípovinností - podmínek bUrzovního obchodu (závěrkového listU) dodavatélem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání,
4. Za podstatné poruŠenípovinností - podmínek burzovního obchodu (záVěrkového ljstu) dodavatelem
se

považuje zejména:
a) bezdůvodné přerušení, omezení nebo ukončenídodáVky plynU dodavatelem,
b) bezdůvodnénezajištění dopravy plynu a souviselících služeb ze strany dodavatele,
c) je-|i dodavatel i Přes doručenívýzvy nebo upomínky k placení opakováně v prodlení se zaplacením
peněžitého závazku vyplývajicího Ze ZáVěrkového lisiU,
d) poruŠÍ-lidodavateI podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' speciíikované burzovním obchodem
(ZáVěrkoVým Iistem).

5, OdstouPení od burzovního obchodu (závěrkového listu) musí být provedeno písemně a je účinnédnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smIuvní strané, nebo pozdějším dnóm, který je
V oznámení o odstouPení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je pbvinna

oznámit odstouPení od burzovního obchodu (závěrkového listu) příslušnémuprovozovateli ái.iribučni
soustavy.

komunikace a dořučování
1. Korespondence, oznámení či jiné sdělení Učiněnémezi smluvními 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) Pálým kalendářním dnem ode dne odeslání doporučeného dopisu na kontaktní adresu smluvní strany,
která je adresátem, nebo dříVějšímdnem dorUčení,
c) Zpětným potvrzením Íaxovénebo elektronické zplávy, kteá by|a odes|ána na kontaktní faxové číslonebo
emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smIuvní straně jakékoliV Změny V kontaktních údajíchpro
doruČoVánípísemnostÍ. Za doručené budoU považovány i písemnosti, které se Vrátí odesílajíci smluvní
straně ]ako nedoruČenév dŮsledku neoznámení nových kontaktních údajůstranou, kteíá je adresálem.
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Kontaktní údaje:
Dodavatel: lng. Pavel So|dán, tel,: 553 621 292,602 582 100, e-mail:soldan@|amaenergy.cz

odběíatel:

l\4gr.

Jan Klen, tel,: 532 233 408, e-mail: K|en.Jan@ínbrno.cz

\

Mlčenlivost
1. Dodavatel a odběratel se zavazují, že neposkytnou závérkový list jako celek ani jeho část (která není

veřejně známa) a neveřejné iníormace z něho pIynoucí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany, kromě případů, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě urČuje přís|uŠnýprávní
předpis.

2. Dodavatel a odběratel se ZaVaZují přijmoul technická a organizačníVnitřní opatření k ochraně neveřejných
iníormací, zejména důvěrných informací a osobních údajů.

pjedebázeoišlodélo
1

se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si Vědomi,
a které by mohly vést ke škodám a usi|ovat o odvrácení hrozícíchškod.

. Dodavatel a odběratel se zavazují navzájem

2. Dodavatel a odběrate| se Zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. § 2913 zákona
č, 891201? Sb., občanský zákoník v platném Znění, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona Č. 45812000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích V platném Znění.

Qslalní uiednání
1

.

Zevěíkový l|si je smlouvou o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi držitelem licence na
obchod s plynem (dodavateIem) a oprávněným zákazníkem (odběratelem), uzavřenou podle zákona
č,89l2O12 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění (Energetický zákon) a přislušných
souvisejících právních předpisů.

2. Dodavatel a odběratel jsou povinni poslupovat při plnění podmínek buízovního obchodu (závěrkového
Iistu) v souladu s podmínkami příslušnéhoburzovního obchodu (závěrkového Iistu), platným Rádem
provozovatele přepravní soustavy, plalným Řádem provozovatele distribučnísoustavy. přisIušnými právními
předpisy a technickými normami,
3. odběratel je oprávněn ukončit odběr plynu v odběrném místě v případě, kdy dodavateli doloží, že ukonČuje
odběr plynu z důvodu změny převodu V|astnických práv k odběrnému místu nebo z důvodu íyzickélikvidace

odběrného místa (živelná pohroma, demolice). odběratel se zavazuje před ukončenímodběru plynu
provést odhlášení odběru plynu a sjednat termín odpojení měřícího zaříZení, odběratel má povinnost při
ukončeníodběru plynu umožnit příslušnému provozovateIi distribuční soustavy provést koneČný odeČet,
popř. odebrat méiícízařízení. Pokud odběrateI neumožní dodavateIi nebo provozovateli distribučnísoUstavy
nebo jím pověřené osobě provésl konečný odečet nebo odpojit méříci zařízeni, odpovídá za celý odběr aŽ
do té doby. kdy dodavate|, nebo provozovatel distribučnísouslavy nebo jím pověřená osoba bude moci tak
učinit,

4, Dodávatel a odběratel jsou se souhlasem burzy opráVněni ukončit plnění burzovního obchodu (závěrkového
listu) rovněž 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 uzavřeny mezi dodavatelem a odběratelem nebo jejich právními předchŮdci před UZaVřením
burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakéko|iv Ustanovení závěrkového |istu dostalo do rozporu s platným práVním řádem
Českérepublrky ci mezinárodní smlouvou. kterou je Česká republika vázána. bude takovéto UsIanoveni
automaticky považováno Za neplatné a bude postupováno dle aktuální práVní úpravy, Tato SkuteČnost nemá
VliV na p|atnost a účinnostoslatních Ustanovení záVěrkového listu.
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íbdavalel a odběíatel,isou povinni Vynaložil Veškeré úsilík tomu, aby byly případné spory VyplýVající
z brzovnítrc obchodu (závěrkového lislu) urovnány smírnou cestou, k lomuto VyVinou vzájemnou

.nt

,rŤst.

Hidolož*a:
Hny spory wnik4ícíz této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi
rElati brdolJ íozhodovány s koneěnou platností u Rozhodčíhosoudu při Českomoravskékomoditní bUrze
loďD pode

V

Kb*Ě

jeho Řádu jednim nebo více rozhodci,

dne 30. 9. 20,15

Dodávka plynu v rámci ssDP charakteru velkoodběr
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