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RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Č. 1809-036

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a následujicich občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn
a dopiňků

Článek I - Smluvní strarry

Zhotovitel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Staré náměstí 69
356 01 Sokolov

Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 980

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kuprem, MBA, členem představenstva

lČ: 26348349
DIČ: CZ699001005
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: ln . Zdeněk Kupr, MBA - člen představenstva společnosti
ve věcech technických:

(dále jen ,,zhotovite/:)

aObjednatel: Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7

Zapsán: Příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem - generálním ředitelem
. 0

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: M r. Karel Ksandr, enerální ředitel
ve věcech technických:

(dále jen ,,obiednater)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s příslušnými
zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) a že
osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci.
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smluvní strany uzavírají tuto smlouvu:

Článek ll - Předmět

1. Předmětem této rámcové smlouvy je poskytování činnosti ze strany zhotovitele, tj. speciálního
kolejového vozidla ,,podbíječka koleji unimatos - 275" (včetně obsluhy) k prováděni činnosti
v rámci dílčích požadavků objednatele v období kalendářních let 2018 a 2019.

2. Jednotlivé požadavky objednatele na poskytování služby dle odstavce č. 1 tohoto článku budou
uplatňovány na základě vystavených dílčích objednávek vystavených zástupcem objednatele,
které budou následně sloužit jako podklady pro fakturaci zhotovitelem.

Dílčí objednávky musí splňovat níže uvedené náležitosti:

- zpracované písemnou formou,náležitě podepsané oprávněným zástupcem Ójednatele,

- stanovení terminu a místa provedení služby,
předpokládanou dobu poskytováni služby.

3. jednotlivé požadavky (dflčí objednávky) objednatele musí být uplatňovány v minimálním předstihu
10 kalendářních dní s tím, že zhotovitel následně do 3 pracovních dni po obdržení dílčí
objednávky sdělí (potvrdí), zda je schopen požadovanou službu dle požadavku objednatele
poskytnout.

Článek III - Doba platnosti smluvního vztahu

1 Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu tohoto smluvního vztahu do 31.
prosince 2019.

Článek lV - Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních cenách:

· Cena za výkon vozidla: 18.137,- Kč/hod. bez DPH

· Cena za přepravu vozidla: 4.815,- KČ/MTH bez DPH
2. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

3. Ve výše uvedených smluvních cenách jsou zahrnuty náklady na PHM a obsluhu kolejového
speciálního vozidla.

4. Fakturace bude prováděna na základě vystavených dilčich objednávek objednatele a potvrzených
výkazů o výkonu stroje, které budou přílohou faktury.

5. Splatnost vystavených daňových dokladů je 14 kalendářních dní ode dne jejich doručeni
objednateli.

6. Sankce, smluvní pokuta a promlčecí lhůta

- V případě nedodrženi termínu splatnosti daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 630 NOZ se upravuje promlčecí lhůta § 629 odst.
1 NOZ na 3 roky.

7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo použít peněžité plněni, které mu bude
poskytnuto od objednavatele, bez ohledu na jim určené plnění, na úhradu jakéhokoliv dluhu,
který zhotovitel eviduje vůči objednavateli, a to zejména na úhradu evidovaných:
(a) úroku z prodlení z jakéhokoliv závazku, nebo
(b) evidovaných dohodnutých smluvních sankci, nebo
(c) jistiny z jakéhokoliv závazku vyplývajícího z uzavřených smluvních vztahů.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednavateli, na úhradu jakého
konkrétního závazku bylo poskytnuté plnění podle předchozího odstavce použito a v jaké výši.
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Článek V - Podmínky poskytnutí služby

1. Za škody prokazatelně vzniklé na kolejovém vozidle v době poskytnutí služby (prokazatelným
zaviněním objednatele) zodpovídá objednatel. Takto vzniklé škody vzniklé na kolejovém vozidle
budou odstraněny na náklady objednatele v plné výši.

2. Za škody vzniklé prokazatelně technickým stavem kolejového vozidla zodpovídá zhotovitel.

3. Při ukončení a předání služby bude sepsán předávací protokol s vyčíslením údajů dle Článku IV
odstavec 1. Tento protokol podepíší zástupci obou smluvních stran.

Článek VI - Přílohy smluvního vztahu

1. Příloha č.1 : Pověření člena představenstva k zastupováni Ing. Jiřího Pópperleho, Ph.O.,
předsedy představenstva, pro Ing. Zdeňka Kupra, MBA, člena představenstva, pevně připojena.

Článek VII - Závěrečná ustanovení

1. Všechny změny této smlouvy musí být v písemné podobě jako číslované dodatky a musí být
řádně odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami.

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které mají
vliv na plnění podmínek smlouvy nebo které mohou vést k tomu, že druhá smluvní strana nebude
schopna řádně a včas plnit jakékoli povinnosti podle této smlouvy.

3. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se řídí ustanoveními obecně platných
právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

4. Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k předcházení a řešení vzájemných sporů
prostřednictvím jednání k tomu oprávněných osob. Nedojde-li k přátelskému urovnání sporu, bude
takový spor řešen u soud.u, místně příslušného místu sídla SU, as.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním
v registru smluv.

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Tyto počty platí i pro všechny případné protinávrhy a
vyjádřeni nebo dodatky.

7. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.
Autentičnost této smlouvy potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V P,,,, d,,, 2 O -12- 2018 VeVintiřově, j'UU- l- t7

Mgr. Karel Ksandr Ing. Zdeněk Kupr, MBA
generální ředitel člen představenstva

f
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:'/ POVERENI U·tylpňL: Došlo: 11.12.2018

,,S" člena představenstva obchodní společnosti č'""'""'""
i" ,úQ' " "''-----' Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

(podle' ustanovení § 164 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve
" spojení s ustanovením ČI. 22 odst. 6 Stanov Společnosti)

7& 'voobchodn'·po·'nos"

.\ % ' '

o " á uhelná, právn" nástupce, a s
" __ se_s[dleřn Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

identiňkačnf číslo: 263 48 349
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v PlZni, oddíl B, vložka 980
(dále též jen ,Společnost")

S OHLEDEM NA TO, ŽE:

(a) rozhodnutím dozorčí rady Společnosti konané dne 15. 3.2018, které bylo přijímáno v souladu
s ustanovením ČI. 19 odst. 2 Stanov Společnosti, byl pověřený člen představenstva zvolen do
funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ode dne 1, 4. 2018; a

(b) rozhodnutím dozorčí rady Společnosti konané dne 15. 3 2018, které bylo přijímáno v souladu
s ustanovením ČI. 22 odst. 6 Stanov Společnosti, bylo určeno, že do působnosti Pověřeného
člena představenstva z obchodního vedení Společnosti bude příslušet řízeni ·Těžebního úseku
Společnosti; a

(c) rozhodnutím představenstva Společnosti, konkrétně usnesením představenstva č. 25/18 ze dne
28. 3. 2018, které bylo přijato v souladu s rozhodnutím dozorčí rady Společnosti uvedeným pod
písm. b) shora, byl 'Pověřený člen představenstva pověřen k samostatnému jednatelskému
oprávnění za Společnost v rozsahu vyplývajícím z tohoto pověření;

b

POVĚŘUJE člena představenstva Společnosti, a to:

JIng. Zdeňka Kupra, MBA,

(v textu též jen ,,pověřený člen představenstva")

obchodnim"-yedením Společnosti v rozsahu odpovIdajIám řízeni Těžebního úseku, tedy ve
všech záležitÓstech, k nimž obvykle dochází při vedení Těžebního úseku Společnosti, a
k samostafnému jednatelskému oprávnění v rozsahu všech právních jednání, k nimž obvykle
dochází při vedení Těžebního úseku Společnosti.

Pověřeni obchodním vedením ve shora uvedeném rozsahu nezahrnuje účast na zasedání
statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodováni o základním zaměření"
obchodního vedení Společnosti ani jiné činndsti v rámci obchodního vedení Společnosti, které podle"
právních předpisů jsou svěřen'y do.výlučné působnosti představenstva, jakožto statutárn iho orgánu
Společnosti.

.-

É"

Stránka l 1



\,

V rozsahu tohoto pověření je pověřený člen představenstva oprávněn podle ustanovení § 164 odst. 2
a ustanovením § 430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, samostatně
Společnost zastupovat a za Společnost samostatně činit právní jednání, a to jak ve formě ústní, tak i
ve formě písemné, přičemž Pověřený člen představenstva je oprávněn činit v rámci z tohoto pověření
vypiývajicího samostatného jednatelského oprávnění právní jednání a zastupovat Společnost ve
všech věcech týkajících se obchodního vedení, k nimž obvykle dochází při řízení Těžebního úseku

'tSpolečnosti. 'l,

6

V rozsahu tohotci pověřeni je pověřený člen představenstva oprávněn rovněž nahrazovat vůli
Společnosti a za Společnost činit právní jednání směřující ke vzniku, změně a zániku
pracovněprávnich vztahů, včetně právních vztahů souvisejících s pracovněprávními vztahy

\

organizačně souvisejícími s řízeným úsekem Společnosti, a dále samostatně zastupovat Společnost
před orgány veřejné správy a/nebo orgány místní samosprávy.

pověřéný člen představenstva není v rozsahu tohoto pověřeni, které vyplývá z rozhodnutí
představenstva Společnosti, oprávněn zmocnit třetí osobu.

Pověření je uděleno na dobu neurčitou a zaniká (i) ke dní zániku člensÍvI Pověřeného člena

představenstva ve statutárním orgánu. Společnosti nebo (ii) na základě rozhodnutí představenstva
Společnosti o změně či zrušeni pOvěřeni obchodním vedením Společnosti v rozsahu odéoíiídajícÍm
řízení Těžebního úSeku Společnosti, a to podle toho, co nastane dříve.

V Sokolově, dne q At9/t'

Ing. Jiří 'Pópperl, Ph.D. Ing. Zbyšek Klap a, M A

p" mistokředseda předsta enstva

Ing. Pavel Homola
člen představenstva

PoVěření obchodním vedením ve shora uvedeném rozsahu pňjfmánň:

Ing. Zdeněk Kupr, MBA
pověřený člen představenstva

,.

É"

Stránka l 2



"m

NÁRciDNÍTZk'%] MU2ELN

170 78 p a 7 , stolňf'4á
C7včřtM l ¥

Běžné číslo O- l:. :J)V aověřuji, že,, ,,.,. l' P jtZá:..........-...........

mdné číslo: .....

m tem: ·· ,:, ,á, t9p±

·:'mž tOíOŽílOS k' , '" '" ' É"

,u-úkazem, tut ' áBL ý; ¶D) Češi
oodepsal. V 6ď"

CPvěř'mí - kgdžzzct"

T_
Běžné číslc ovčřo",'ací Lziliy O- l'" jb" -µ Rd t9 = U, , , , O,, , ==

, Q! '<-~·~" <

ověhýi ......,j .,· 7'q,&te) , Ho '1Ól_Á ==
·0 +- +m" ~ ¢U m" CD cb

D CD = = CL ·=

1"odn6číslo: .., 2 " m 6f" 36"~
ČŮ'ÁJ¶ e<"<· CJ ~¶ = CD<~-

pq (77

'""1.em: = = >r S?
~ = =' "% totoží:o" :·T C» —~·~" "CB CJ,{ )t ~·Uj< cD r~ ~·

Uj ~-cp
cm" CD S»

iMkázem, tut " """ ° " == ·< m ~~" ~ ~C C) ~· =
- ~3 Ubpodeí:sáL V a' = - = 73

= ~·
<jm. UK4

CD Q)6 ~ ~-

0 " "· W >e' = CD = "<verena — lejpimce " "" U, =:"
ČNi cjrj F^

CD ~-<7"
= ŮQ cn "< UJ
~1 C-T- = ~ C-*- O

r ~ " "m EU ~Běžné číslo ověíbvzrí í"rň1"y G- l g'č- 'rS = %9 2

Ověřuji, že: ...!. .uzl__.~ sš. tíaí "
<7< = CD =

nxlůé číslo: S>'SŠ Ž" Sí
~·S» ~% ·

P>~j ~a, s?'
· <7" = Gpq

,:.1 ů7 totožn e :9? S
K ~ ·<

µúkazem, t = ='& t
-Y = - e-"~· <>= ~podepsal. V ,, . = ~

= =
cměž=í - iegiůi'"" ť<"í " Ž

Běžné číslo ověřcmcí I=ik.y É)- <'L ¶3

v:¥u,;' Ž'^' ..L, .,,. .Zát:ůz4 S
. u k ť

O 2.l 1.Lg 4,U

rodné číslo:
'WFéři:

-,';'.'& tOtOŽřt"

yi"ůkazem, t '

L'odepsal. V .--


