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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

čl. I.

Smluvní strany

1) obchodní společnost CENTRA a.s.

se sídlem Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupená Ing. Reginou Keřkovou, místopředsedkyní představenstva
IČ 18628966, DIČ C218628966

XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXX

a

2) obchodní společnost RPM Service CZ a.s.

se sídlem v Moskevská 659/63, 101 16 Praha 10

zapsaná V OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12665

zastoupená Ing. Jiřím Jeníčkem, členem představenstva
IČ 27176428

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

oba jako partneři

Smlouva o společnosti
na realizaci veřejné zakázky„Poskytování úklidových služeb”

čl. II.

Uvodní ustanovení

II.1. Obchodní společnost CENTRA a.s. (dále jen „partner A“) vyvíjí vrozsahu vlastního

předmětu podnikání podnikatelskou činnost, spočívající mimo jiné v živnosti výroba, obchod

a služby neuvedené V přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve

znění pozdějších předpisů. Právní subjektivita a podnikatelská činnost partnera A je

prokázána úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 9490.

II.2. Obchodní společnost RPM Service CZ a.s. (dále jen „partner B“) vyvíjí v rozsahu

vlastního předmětu podnikání podnikatelskou činnost, mimo jiné v živnosti výroba, obchod a

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 45 5/1 991 Sb., živnostenského zákona, ve znění

pozdějších předpisů. Právní subjektivita je prokázána úředně ověřenou kopií výpisu z

obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12665.
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čl. III.

Učel společnosti

III.1. 2.1. Obchodní společnost CENTRA a.s. a obchodní společnost RPM Service CZ a.s.

(dále také „partneří“) se zavazují sdružit se jako společníci za společným účelem spočívající
V závazku společnou činností usilovat a přičínit se jako společní zájemci, resp. uchazeči o

získání veřejné zakázky „Poskytování úklidových služeb“ zadávané v otevřeném zadávacím

řízení zadavatelem: Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 09 Praha 1 a pro

případ jejího získání společnou činností usilovat a přičínit se o společný hospodářský výsledek
při plnění předmětu Výše uvedené veřejné zakázky.

čl. IV.

Práva a povinnosti partnerů

IV. 1. Partneři jsou povinni zejména:

a) vyvinout maximální úsilí ke splnění všech závazků vůči České poště s.p. založených
smlouvou na realizaci veřejné zakázky „Poskytování úklidových služeb“, případně
uzavřenou mezi partnery a Českou poštou, s.p., v souladu s rozsahem vzájemných práv a

povinností Partnerů stanovených touto smlouvou, a to včetně uzavření pojistné smlouvy na

škody způsobené svou činností s limitem pojistného plnění minimálně ve výši
100.000.000,- Kč.

b) měsíčně vyvíjet pracovní činnost *v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou;

c) poskytovat si řádně a včas finanční plnění vtermínech a vrozsahu stanoveném touto

smlouvou;

d) dodržovat obchodní tajemství o obchodech společnosti;

e) umožnit druhému partnerovi přesvědčit se o hospodářském stavu společnosti;

Í) bez odkladu informovat druhého partnera o všech skutečnostech důležitých pro

hospodářskou činnost společnosti.

IV.2. Ze závazků vyplývajících z plnění předmětu veřejné zakázky „Poskytování
úklidových služeb“ a stejně tak i z ostatních závazků vůči třetím osobám, které souvisí

s dosažením účelu této společnosti, jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně oba

partneři

IV.3. Oba partneři jsou vůči České poště, s.p. a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou „Poskytování úklidových služeb“

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání této smlouvy i po dobu trvání

jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky „Poskytování úklidových služeb“, to vše

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

čl. V.

Pravidla součinnosti partnerů

V.l. K provozování činnosti dle této smlouvy jsou oprávněni a povinni oba partneři.

V.2. Za společnost je oprávněn ve všech věcech jednat a společnost je oprávněn zavazovat

pouze Partner A. Poruší-li Partner B svým jednáním způsob jednání za společnost jak je
uvedeno v předchozí větě, jedná tak nad rámec předmětu činnosti společnost a ze všech

závazků, jakož i práv a povinností z tohoto jednání vyplývající je odpovědný zcela bez
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výjimky pouze partner B. Způsobí-li tímto svým jednáním škodu na společném majetku nebo

na majetku partnera A odpovídá V plné výši za náhradu této škody. Při jednání ve společné
záležitosti obou partnerů s třetí osobou se jednající partner, tedy Partner A, považuje za

příkazníka obou partnerů.

V.3. Partner B vyhotoví partnerovi A ke shora uvedeným jednáním písemné generální plné

moci, případně, bude-li zapotřebí písemné speciální plné moci, tak tuto na požádání druhého z

partnerů vystaví.

V.4. Partner není oprávněn jednat jménem druhého partnera při právních jednáních, které

nesouvisí s činností společnosti.

V.5. Partneři postupují při hospodářském vedení činností společnosti samostatně, avšak bude-

li se jednat o dispozici s peněžitou částkou ve výši vyšší než 100.000,-- Kč je vždy nutný

předchozí souhlas obou partnerů.

čl. VI.

Poskytování majetkových hodnot a podíly na majetku

VI.1. Poskytnou-li V budoucnu partneři pro společnost peněžité prostředky, tak se tyto

peněžité prostředky stanou podílovým spoluvlastnictvím obou partnerů, přičemž každý z

partnerů bude spoluvlastníkem V poměru k výši jím poskytnutých peněžních prostředků. To

platí i pro jakékoli další věci určené podle druhu, které partneři pro společnost V budoucnu

poskytnou. Tyto Věci se předají správci společnosti nebo se oznámí jejich oddělení od

ostatního majetku partnera.

Poskytnuté věci partnerů pro společnost, které jsou jednotlivě určeny, budou V

bezplatném požívání obou partnerů.

VI.2. Majetek, který se nově získá při výkonu činnosti společnosti, se stane podílovým

spoluvlastnictvím obou partnerů, přičemž každému z partnerů bude náležet takový podíl na

nově získaném majetku V důsledku činnosti společnosti, jaký odpovídá Výši jim poskytnutých

prostředků vyjádřených v penězích vložených na činnost společnosti vedoucí k získání

majetkového prospěchu, nebude-li Partnery dohodnuto jinak.

6.3. Partneři se podílejí na příjmech společnosti dosažených za trvání společnosti

V poměru, který bude stanoven na základě skutečně docílených příjmů (výnosů) při realizaci

společného účelu u každého z partnerů, přičemž každému z partnerů náleží 100 % z příjmů

z jím uskutečněných činností souvisejících s realizací veřejné zakázky „Poskytování

úklidových služeb“.

6.4. Každý z partnerů si při výkonu společné činnosti nese veškeré Výdaje vynakládané

na dosažení, zajištění a udržení příjmů při společné činnosti samostatně, když tyto výdaje

nebudou mezi partnery vzájemně vypořádávány.

čl. VII.

Správa společného majetku

VII.l. Partneři pověřili výkonem správy společného majetku (peněž a jiných věcí),

společnosti, partnera A - společnost CENTRA a.s. (dále rovněž uváděn jako „správce“).

VII.2. Správce zajistí, aby byly vedeny řádně účty a přehled o majetkových poměrech
společnosti, přičemž uvedené nemá Vliv na povinnosti partnerů vést samostatné účetnictví

vlastního obchodního závodu.
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Správce je povinen ke dni ukončení daňového období daně z příjmů předat partnerovi B

konečné Zůstatky jednotlivých účtů, které se týkají společnosti.

VII.3. Správce je povinen podávat partnerovi B vyúčtování majetku společnosti, včetně

příjmů a výdajů, zisku, anebo ztráty jednou za kalendářní rok, a to do dvou měsíců po
skončení příslušného kalendářního roku.

VII.4. Správce může zřídit samostatný základní bankovní účet, na kterém budou vedeny
neinvestované peněžní prostředky získané v souvislosti s činností společnosti. K tomuto účtu

nebo účtům bude zřízeno podpisové právo. Nebude-li správcem zřízen samostatný účet podle
předchozí věty, bude ke stanovenému účelu využit některý ze stávajících účtů správce.

VILS. Partneři se dohodli, že správce bude samostatně fakturovat případnou odměnu

vyplývající ze společného plnění předmětu veřejné zakázky „Poskytování úklidových služeb“.

Odměna podle předchozí věty bude poukazována na účet zřízený v souladu s čl. 7., bodu 7.4.

této smlouvy. Správce se zavazuje provést vůči partnerovi B vzájemné finanční vypořádání
přijaté odměny způsobem podle čl. 12. této smlouvy.

VII.6. Oba partneři shodně prohlašují, že jsou plátci DPH.

VII.7. Správce je povinen na výzvu partnera B tohoto bezodkladně informovat o stavu

vyřizování činnosti společnosti. Partner B má právo nahlížet do všech dokladů, které se budou

týkat činnosti společnosti a které budou deponovány u správce.

čl. VIII.

Jednání za smluvní strany

VIII.l. Společnost CENTRA a.s. zastupuje ve Všech jednáních s Partnerem B ve všech

záležitostech, týkajících se společnosti, statutární orgán, a to v rozsahu a způsobem uvedeným
ve výpisu z obchodního rejstříku.

VIII.2. Společnost RPM Service CZ as zastupuje ve všech jednáních s Partnerem A ve Všech

záležitostech, týkajících se společnosti, statutární orgán, a to v rozsahu a způsobem uvedeným
ve výpisu z obchodního rejstříku.

čl. IX.

Jednání se zadavatelem

IX.1. Partneři se dohodli, že ke všem právním jednáním souvisejícím s podáním společné

nabídky uchazečů o veřejnou zakázku „Poskytování úklidových služeb“ je oprávněna a

povinna společnost CENTRA a.s.

IX.2. Společnost CENTRA as. zastupuje při jednáních se zadavatelem ve všech záležitostech

podle čl. 9., bodu 9.1. této smlouvy statutární orgán.

čl. X.

Obchodní tajemství

X.1. Smluvní strany považují předmět plnění podle této smlouvy, jak jest upraven v této

smlouvě, Včetně textu této smlouvy, veškeré podstatné informace a skutečnosti o obchodním

závodu druhého partnera, o nichž se partner dozvěděl v souvislosti s výkonem činností

společnosti, a veškeré pracovní postupy druhého partnera, včetně jím vypracovaných
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dokumentů a jeho know-how, o nichž se partner dozvěděl V souvislosti s výkonem činností

společnosti, za předmět obchodního tajemství u každé z dotčených smluvních stran.

X.2. Partneři se zavazují vzájemně zachovávat a ctít obchodní tajemství druhého z partnerů,

jak bylo toto založeno V rozsahu uvedeném V předchozím odstavci tohoto článku.

X3. Při porušení povinnosti zachovávat a ctít obchodní tajemství druhého partnera, blíže

uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, jednou ze smluvních stran, uhradí tato smluvní

strana jako porušitel druhé smluvní straně jednorázově smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč

za každý jednotlivý případ.

čl. XI.

Vystoupení ze sdružení a jeho zánik

XI. 1. Každý z partnerů je oprávněn bez udání důvodu z této společnosti vystoupit. Vystoupení

se uskutečňuje podáním písemné výpovědi, která se doručuje druhému z partnerů. Vystoupení

je účinné po uplynutí výpovědní lhůty, která činí tři měsíce od prvního dne měsíce

následujícího po doručení výpovědi. Žádný Z partnerů ovšem ,není oprávněn vystoupit ze

společnosti V nevhodné době nebo vedlo-li by takové vystoupení k újmě druhého partnera.

XI.2. Při doručení výpovědi pozbývá&#39;platnosti zmocnění partnerů podle ustanovení uvedených

V čl. 5. této smlouvy a Partner A je povinen získat k jednáním souvisejícím s činností

společnosti Vždy speciální plnou moc, jakož i předchozí souhlas druhého z partnerů.

XI.3. Vystoupením partnera ze společnosti společnost založená touto smlouvou zaniká.

Společnost lze ukončit i vzájemnou dohodou partnerů k určitému dni nebo uplynutím doby,

po kterou bylo ustaveno.

XI.4. Tato společnost zanikne rovněž vyloučením toho z partnerů, který porušil povinnost

z této smlouvy podstatným způsobem, nebo bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení

na jeho návrh nebo přistoupil-li tento partner knávrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve

kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo bylo-li V insolvenčním řízení

rozhodnuto o úpadku tohoto partnera.

XLS. Partneři se pro případ zániku společnosti dohodli, že závazky vyplývající z předmětu

plnění veřejné zakázky „Poskytování úklidových služeb“ převezme vplném rozsahu ten

z partnerů, který ze společnosti nevystoupil, resp. ten z partnerů, který nebyl vyloučen, popř.

uzavře novou společnost s novým Partnerem tak, aby mohl zůstavší Partner i nadále zajistit

řádné provádění zakázky „Poskytování úklidových služeb“.

čl. XII.

Vypořádání sdružení

XII.l. Při ukončení této společnosti vystoupením jednoho z partnerů či vyloučením jednoho z

partnerů, jakož i při jeho zániku se partneři vzájemně vypořádají podle stavu společného

majetku ke dni ukončení společnosti a podle podílů daných touto smlouvou.

XII.2. Správce zajistí ke dni ukončení společnosti zvláštní účetní inventarizaci společného

majetku a učiní příslušná jednání, která budou nutné k provedení peněžní výplaty vzájemných

podílů mezi partnery. Podíly budou vypláceny v penězích.

X113. Vzájemné vypořádání se uskuteční nejpozději do 2 měsíců ode dne ukončení

společnosti. Vzájemné dluhy, které vzniknou mezi partnery V souvislosti se vzájemným

vypořádáním podle této smlouvy a které nebudou vypořádány ve shora uvedené lhůtě, se
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zatěžují smluvní pokutous jejíž výše se určí 0,1 % p.a. z dlužné částky za každý den prodlení.
Prodlení počíná běžet dnem následujícím po dni, ke kterému uplyne lhůta 1 měsíce ode dne

ukončení společnosti.

čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

XIII. 1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou.

XIII.2. Partneři prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu i pro případ, že by se některá část této

smlouvy v budoucnu považovala za neplatnou.

XIII.3. Pro právní poměry mezi partnery platí, nestanoví-li tato smlouva něco jiného,
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
zejména ustanovení § 2716 a násl.o společnosti.

XIII.4. Tato smlouva byla sepsána V 9 vyhotoveních, z nichž pro potřeby každého z partnerů
bude použito 1 vyhotovení a 7 vyhotovení budou použita pro potřeby úřední.

XIILS. Po přečtení a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojuji&#39; partneři své

podpisy.

V Praze dne 27. 10. 2015 V Praze dne 27. 10.2015

za Partnera A za Partnera B

XX a XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

XX XX XX X

X

Č XX XX XXXXs o XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXX

Ing. Regina Keřková Ingďfl1r1 Jeníček

místopředseda představenstva členpředstavenstva
CENTRA a.s. REM Service CZ a. s
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š
zatěžují smluvní pokutou, jejíž Výše se určí 0,1 % p.a. Z dlužné částky za každý den prodlení.

Prodlení počíná běžet dnem následujícím po dni, ke kterému uplyne lhůta l měsíce ode dne

ukončení společnosti.

 čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

XIII. l. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou.

 
XIII.2. Partneři prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu i pro případ, že by se některá část této

smlouvy v budoucnu považovala za neplatnou.

XIII.3. Pro právní poměry mezi partnery platí, nestanoví-li tato smlouva něco jiného,

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

zejména ustanovení § 2716 a násl.0 společnosti.

 

 

XIII.4. Tato smlouva byla sepsána V 9 vyhotoveních, z nichž pro potřeby každého z partnerů

bude použito 1 vyhotovení a 7 vyhotovení budou použita pro potřeby úřední.

XIII.5. P0 přečtení a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojuji partneři své

š podpisy.

 

V Praze dne 27. 10. 2015 V Praze dne 27. 10.2015

za Partnera A za Partnera B

  a XXXXXXX XX
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XX
XX .........................

Ing. Regina Keřková hlgš/J/iří
Jeníček

místopředseda představenstva členípředstavenstva

CENTRA a.s.
REM Service CZ a.s
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