
Cargo

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen ,,Smlouva"):

Cd Cargo, a.s.
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
281 96 678
CZ28196678

Československá obchodní banka, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844

(dále jen ,,Prodávájící")

a

CZ LOKO, a.s.
Sídlo: Semanínská 580, Česká Třebová, PSČ 560 02
IČO: 616 72 131
DIČ: CZ61672131
Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584

(dále jen ,,Kupující")

(společně Prodávající a Kupující dále jen ,,smluvní strany" nebo jednotlivě ,,smluvní strana")
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Smluvní strany uzavřely dne 29. října 2018 smlouvu o dílo č. 7091-20]8-00] (dále jen
,,Smlouva o dílo"), podle které Kupující jako Zhotovitel provádí pro prodávajícího jako
Objednatele (dále jen
,,Lokomotivy");

B. Při prováděni modernizace Lokomotiv dochází k demontáži a dalším souvisejícím činnostem
s demontovanými nepoužitelnými kovovými díly ze železa a díly z barevných kovů (měd',
hliník), které jsou určeny k likvidaci za účelem dalšího hutního zpracování (dále rovněž
společně jako ,,Nepoužitelné díly");

C. V souladu s bodem 5.2.5 Smlouvy o dílo upravují smluvní strany vzájemná práva a povinnosti
při prodeji Nepoužitelných dílů včetně pravidel pro evidenci, vážení a nakládání s nimi za
účelem jejich likvidace.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUjÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Tato Smlouva upravuje rámcově práva a povinnosti smluvních stran při prodeji
Nepoužitelných dílů, které byly označeny Prodávajícím při předání Lokomotivy Kupujícímu
v rámci Formuláře Nepoužitelných dílů dle bodu 5.2.5 Smlouvy o dílo (dále jen ,, Formulář
Nepoužitelných Dílů"), resp. byly zaznamenány v zápisu z komisionální prohlídky (dále jen
,,Zápis z KP"), přičemž mezi smluvními stranami bude dochWt ve vztahu ke každé
Lokomotivě k uzavírání samostatných dílčích kupních smluv (dále jen ,,Dílčí kupní
smlouva"), to vše v souladu s touto Smlouvou.

1.2. Kupující se za podmínek této Smlouvy zavazuje, že při provádění modernizace Lokomotiv
převezme od Prodávajícího určené demontované Nepoužitelné díly za účelem jejich fýzické
likvidace a zaplatí za ně Prodávajícímu cenu stanovenou v souladu s touto Smlouvou.
Prodávající se zavazuje jím určené Nepoužitelné díly přenechat Kupujícímu a umožnit mu
nabýt k nim vlastnické právo, a to okamžikem jejich fyzického oddělení z Lokomotivy (dále
jen ,,Demontáž"). Demontáží rovněž dochází k přechodu nebezpečí vzniku škody na
Nepoužitelných dílech z Prodávajícího na Kupujícího.

1.3. Kupující bere na vědomí, že se Demontáží stává původcem odpadu ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen ,,Zákon o odpadech").

2.

2.1.

EVIDENCE, SKLADOVÁNÍ A VÁŽENÍ NEPOUŽITELNÝCH DÍLŮ

Smluvní strany se dohodly, že Nepoužitelný díl bude uveden ve Formuláři nepoužitelných
dílů tvořícím nedílnou součást příslušného Zápisu z KP podepsaného oběma smluvními
stranami.

2.2. Formulář nepoužitelných dílů musí obsahovat zejména:
(a) číslo této Smlouvy;
(b) číslo Smlouvy o dílo;
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(C) číslo Lokomotivy, z niž byly Nepoužitelné díly demontovány, specifikace
Nepoužitelných dílů;

(d) celkovou hmotnost dílů dle dokumentace vozidla;
(e) datum Demontáže Nepoužitelných dílů;
(f) podpisy určených zástupců smluvních stran.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že určenými zástupci smluvních stran jsou jednotlivé osoby
pověřené smluvními stranami k zajišt'ování níže uvedených činností, tyto osoby jsou
oprávněny zejména:
(a) účastnit se komisionálni prohlídek;
(b) podepsat či převzít Formulář nepoužitelných dílů;
(C) účastnit se Vážení (jak je tento pojem specifikován dále) Nepoužitelných dílů; nebo
(d) kontrolovat provádění Vážení Kupujícím.

Určenými zástupci Prodávajícího jsou:

Jméno:
Tel.:
e-mail:

Jméno:

e-mail:
Jméno:

Tel.:
e-mail:

Jméno:
Tel.:
e-mail:

Jméno:
Tel.:
e-mail:

Jméno:
Tel.:
e-mail:

Určenými zástupci Kupujícího jsou: Jméno:
Tel.:
e-mail:

Jméno:
Tel.:
e-mail:

2.4. Nepoužitelné díly se Kupující zavazuje na vlastni náklady skladovat v místě provádění
modernizace a zajistit, aby do doby Vážení nedošlo k jejich úbytku či jakémukoli poškození,
které by mělo vliv na Kupní cenu (jak je tato specifikována dále). Kupující se výslovně
zavazuje, že Nepoužitelné díly demontované v rámci modernizace nepoužije jiným způsobem,
než k likvidaci za účelem dalšího hutního zpracování, to vše v souladu s touto Smlouvou.

2.5. Kupující se zavazuje, že bude Nepoužitelné díly třídit na kovové díly ze železa a díly
z jednotlivých barevných kovů (měd', hliník), tyto odděleně skladovat a vážit.

2.6. Kupující se zavazuje Nepoužitelné díly vážit alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc a
modernizovanou Lokomotivu, z níž byly Nepoužitelné díly demontovány, přičemž jakékoli
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váženi bude provedeno na váze, která je úředně ověřená podle příslušných právních předpisů
(dále jako ,,Vážení").

2.7. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu písemný doklad o úředním ověření váhy
(kolejové váhy), na které Kupující provádí Vážení, v opačném případě se vážní lístky
a Vážení na takové váze považují za neplatná a neuskutečněná. Kupující je povinen a zavazuje
se provádět Vážení řádně a s odbornou péčí. Kupující výslovně souhlasí s tím, že náklady
Vážení jdou k jeho tíži.

2.8. Kupující je povinen vyzvat určeného zástupce prodávajícího k účasti na každém Vážení
s předstihem minimálně 3 (tři) pracovních dnů. Prodávající je oprávněn účastnit se Vážení,
kontrolovat jeho výsledky, jakož i případně vyzvat Kupujícího k zopakováni Vážení, nebylo-li
provedeno v souladu s touto Smlouvou. Oznámení o plánovaném Vážení bude Prodávajícímu
zasláno na kontaktní adresu:

2.9. V termínu nejpozději do kalendářních dnů po Vážení zašle Kupující Prodávajícímu
skeny vážních lístků, a to na e-mailové adresy kontaktních osob, kterými jsou:

. V této lhůtě zároveň zašle originály vážních lístků Prodávajícímu na
adresu: Cd Cargo, a.s., Odbor údržby a oprav kolejových vozidel, Jankovcova 1569/2C,
170 00 Praha 7 . Vážní lístky musí být opatřeny datem vážení.

2.10. Prodávající si vyhrazuje právo na základě svého uvážení vyjmout z prodeje dle této Smlouvy
určené Nepoužitelné díly, které budou výslovně specifikovány v příslušném Formuláři
nepoužitelných dílů, případně již v Protokole o předání lokomotivy k modernizaci (dále jako
,,Vybrané díly"). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že Demontáží Vybraných
dílů nepřechází vlastnické právo k nim na Kupujícího a prodávající tyto na vlastní náklady
odsune ze závodu Kupujícího nejpozději v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne vý"vy
Kupujícího bezprostředně navazující na dokončení Demontáže modernizované Lokomotivy.

2.11. Kupující se zavazuje řádně a v souladu s právními předpisy nakládat s veškerým odpadem
vzniklým při provádění modernizace včetně odpadu nebezpečného a vést jeho evidenci. Na
vyžádání Prodávajícího mu předloží Kupující bez zbytečného odkladu veškeré doklady
požadované příslušnými právními předpisy.

2.12. Evidenci, skladování a vážení Nepoužitelných dílů se Kupující zavazuje provádět odděleně za
každou Lokomotivu.

3. UZAVŘENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

3.1. Dílčí smlouvy zpracované ohledně každé Lokomotivy budou uzavírány na základě písenmých
návrhů Dílčích smluv v podobě v podstatných ohledech shodné se vzorem, který tvoří Přílohu
č. l této Smlouvy, přičemž tyto návrhy budou zaslány Prodávajícím na adresu sídla
Kupujícího nejpozději do 15 (Patnácti) kalendářních dnů po provedení Vážení.

3.2. Kupující se zavazuje návrh Dílčí smlouvy písemně doplnit v souladu s touto Smlouvou, a to
výhradně v ustanoveních k doplnění výslovně určených, a podepsaný ho oprávněnými
osobami zaslat zpět na adresu sídla Prodávajícího, a to nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních
dnů ode dne, kdy mu byl příslušný návrh Dílčí smlouvy doručen.
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3.3. Dílčí smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem oboustranného podpisu návrhu Dílčí
smlouvy.

3.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující není oprávněn návrh Dílčí smlouvy změnit,
nepotvrdit či nepodepsat v případě, že je příslušný návrh Dílčí smlouvy Prodávajícím
vyhotoven a doručen v souladu s tímto článkem 3. Za zrněnu návrhu Dílčí smlouvy se
nepovažuje jeho doplnění v souladu s touto Smlouvou.

3.5. Nevyplývá-li z kontextu jinak, ustanovení této Smlouvy jsou součástí Dílčích smluv
a odkazem na Dílčí smlouvu se rozumí i odkaz na tuto Smlouvu a naopak. OtáZky neupravené
v příslušné Dílčí smlouvě se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh a dodatků. V případě
jakýchkoliv nesrovnalostí mezi podmínkami uvedenými v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě
budou rozhodující podmínky uvedené v příslušné Dílčí smlouvě řádně uzavřené mezi
smluvními stranami.

4. CENA

4.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu za Nepoužitelné
díly v korunách českých, která bude stanovena následovně:

(A) Kupní cena Nepoužitelných kovových dílů ze železa (dále jen ,,Kupní cena l") =

Hmotnost * Cenový index BDSV * Koeficient * Měnový kurz CZK/EUR, kde

Hmotnost znamená hmotnost Nepoužitelných dílů ze železa v tunách podle příslušné Dílčí
smlouvy (vypočtená podle příslušných vážních lístků, a to v souladu s touto Smlouvou).

Cenoyý index BDSV znamená cenový index BDSV Durchschnittspreise in Deutschland, Sorte
4 (Shredderstahlschrott) dostupný na následující internetové stránce:

a to pro poslední platný měsíc
předcházející měsíci, v němž je uzavřena Dílčí smlouva.

Měnoyý kurz CZK/EUR marněná kurz EUR vůči CZK vyhlašovaný Českou národní bankou,
a to ve výši platné pro l. kalendářní den měsíce, v němž je uzavřena příslušná Dílčí smlouva.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy dojde k zániku Indexu BDSV, bude pro
výpočet ceny použit ,,Index SCRAP - European Foundn/ Association CAEF' dostupný na
následující internetové stránce: http://www.caef.org/downloads/kategorie.asp?kat=8."

(B) Kupní cena Nepoužitelných dílů z hliníku /Aluminiutn/ (dále jen ,,Kupní cena 2" =

Hmotnost * Cena Al dle LME * Koe/ícient * Měnový kurz CZK7USD, kde

Hmotnost znamená hmotnost Nepoužitelných dílů z hliníku v tunách podle příslušné Dílčí
smlouvy (vypočtená podle příslušných vážních lístků, a to v souladu s touto Smlouvou).

Cena Al dle LME je výkupni cenou hliníku na LME London Metal Exchange (Londýnská
burza kovů) dostupná na následující internetové stránce:

v USD/t - Cash Official Prices/Offer platná pro 15 (patňácfý)
den měsíce předcházejícího měsíci, v němž je uzavřena příslušná Dílčí smlouva. V případě,
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že tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, bude cena stanovena
z hodnot LME z posledního pracovního dne před tímto datem.

Měnový kurz CZK7USD znamená kurz USD vůči CZK vyhlašovaný Českou národní bankou, a
to ve výši platné pro l. (prvni) kalendářní den měsíce, v němž je uzavřena příslušná Dílčí
smlouva.

(C) Kupní cena Nepoužitelných dílů z mědi /Cooper/ (dále jen ,,Kupní cena 3" =

Hmotnost * Cena Copper dle LME * Koe/ícient * Měnoyý kurz CZK/USD, kde

Hmotnost znamená hmotnost Nepoužitelných dílů z mědi v tunách podle příslušné Dílčí
smlouvy (vypočtená podle příslušných vážních lístků, a to v souladu s touto Smlouvou).

Cena Copper dle LME je výkupní cenou mědi na LME London Metal Exchange (Londýnská
burza kovů) dostupná na následující internetové stránce:

v USD/t - Cash Official Prices/Offer platná pro
15 (pamáciý) den měsíce předcházejícího měsíci, v němž je uzavřena příslušná Dílčí smlouva.
V případě, že tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, bude cena
stanovena z hodnot LME z posledního pracovního dne před tímto datem.

Měnový kurz CZK/USD znamená kurz USD vůči CZK vyhlašovaný Českou národní bankou,
a to ve výši platné pro l. (prvm) kalendářní den měsíce, v němž je uzavřena příslušná Dílčí
smlouva.

4.2. Kupní cena všech Nepoužitelných dílů se rovná součtu Kupní ceny l, 2 a 3.

4.3. Ke Kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena bude hrazena Kupujícím Prodávajícímu
v návaznosti na uzavření příslušné Dílčí smlouvy, a to na základě faktury, resp. daňového
dokladu, který prodávající zašle Kupujícímu nejpozději do 15 kalendářních dnů po uzavření
Dílčí smlouvy.

5.2. Nedílnou součástí každé faktury budou Seznamy nepoužitelných dílů a vážní lístky
dokládající provedené Vážení (jsou-li tyto Kupujícím Prodávajícímu včas a v souladu s touto
Smlouvou poskytnuty). Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,Zákon o DPH"), a ve
smyslu ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Při úhradách bude jako variabilní symbol
použito číslo příslušné faktury.

5.3. Kupující se zavazuje uhradit faktury vystavené Prodávajícím do 30 kalendářních dnů od
vystavení faktury bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře
(daňovém dokladu).

5.4. Obě smluvní strany ve shodě prohlašuji, že předmětem této Smlouvy je dodání zboží
(kovových dílů roZhodně nepoužitelných jako takových pro jejich rozlomení, rozbití,
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opotřebení nebo z jiných důvodů), které je uvedeno v příloze č. 5 Zákona o DPH, a že se tudíž
na prodej Nepoužitelných dílů uplatní režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a
Zákona o DPH, jestliže je Kupující plátcem daně z přidané hodnoty v České republice. Pro
účely daně z přidané hodnoty se za zdanitelná plnění ve smyslu § 21 odst. 8 Zákona o DPH
považují pravidelná Vážení Nepoužitelných dílů, resp. respektive Vážení posledního
Nepoužitelného dílu v daném kvartálním období.

5.5. Faktury vystavené Prodávajícím budou Kupujícímu zasílány písemně na adresu pro
doručování, kterou je sídlo Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy, nebo elektronicky ve
formátu pdf opatřené elektronickým podpisem na následující emailovou adresu:

a to na základě dohody smluvních stran.

6. SANKCE

6.1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny podle této Smlouvy je Kupující povinen
zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

6.2. V případě, že Kupující poruší jakoukoli svou povinnost související s Vážením podle této
Smlouvy (s výjimkou odst. 6.3 níže), je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši za každý takový případ porušení, případně za každý den prodlení každého
takového porušení, je-li relevantní.

6.3. V případě, že Kupující poruší svou povinnost zaslat/předat originály vážních lístků v termínu
podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši za
každý den prodlení a každý takový případ.

6.4. V případě, že Kupující poruší svou povinnost nakládat s Nepoužitelnými díly výhradně za
účelem jejich dalšího hutního zpracování je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši za každý jednotlivý případ.

6.5. prodávající vylučuje svou odpovědnost za jakékoliv případné porušení povinností Kupujícího
jako původce odpadu podle zákona o odpadech.

6.6. Příslušná smluvní pokuta bude splatná na základě a v souladu s písemnou výzvou
Prodávajícího zaslanou na adresu sídla Kupujícího.

6.7. Zap]acenín) smluvních pokut není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že:

(a) bude (i) na návrh druhé smluvní strany zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném
znění (dále jen ,,Insolvenční zákon"), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek druhé smluvní strany; nebo (ii) zahájeno insolvenční řízení podle
Insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek příslušné
druhé smluvní strany a současně bude-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o
úpadku druhé smluvní strany; nebo (iii) zahájeno insolvenční řízení podle
Insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek druhé
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smluvní strany a současně bude-li insolvenčním soudem nařízeno předběžné opatřeni
podle § ] 13 Insolvenčního zákona; nebo

(b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

7.2. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit dále v případě, že:

(a) Kupující pozbude jakékoli oprávnění vyžadované příslušnými právními předpisy pro
provádění činností dle této Smlouvy, v důsledku čehož nebude schopen poskytovat
plnění podle této Smlouvy;

(b) Kupující vice než jednou neprovede Vážení a/nebo provede podle této Smlouvy
nesprávná a/nebo nepřesná Váženi (s povolenou toleranci úředně ověřené váhy); nebo

(c) Kupující poruší jakoukoliv povinnost dle této Smlouvy, a to více jak dvakrát v rámci
příslušného Vážení, a na výzvu Prodávajícího neprovede nápravu ani do 10
kalendářních dnů od doručení této výzvy Prodávajícího.

7.3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti
okamžikem oznámení druhé smluvní straně. V oznámeni o odstoupení je smluvní strana, která
odstupuje, povinna uvést důvody odstoupení od Smlouvy. Smlouva zaniká okamžikem
doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

7.4. Smluvní strany se dále dohodly, že tato Smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou
dohodou smluvních stran.

7.5. Tato Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti k okamžiku zániku Smlouvy o dílo, pokud se
smluvní strany jinak.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Obě smluvní strany považují veškeré informace získané v rámci této Smlouvy za důvěrné.
Žádná smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany tyto informace,
které jsou obchodním tajemstvím druhé smluvní strany, zveřejnit nebo jinak zpřístupnit
jakékoliv třetí osobě nebo tyto informace využít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí
osoby, a to po dobu trvání této Smlouvy a pěti let po jejím ukončení, s výjimkou případů, kdy
je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na
základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné. Závazek
mlčenlivosti se nevztahuje na sdělení obou smluvních stran činěná v souladu s plněním této
Smlouvy vůči odborným poradcům (zejména právním). Pokud závazek mlčenlivosti těchto
třetích osob nebude vyplývat z právních předpisů, příslušná smluvní strana uzavře s takovými
osobami dohodu o utajení poskytovaných informací. Platí dále, že závazek mlčenlivosti je
možné v každém jednotlivém případě vyloučit nebo omezit dohodou smluvních stran.

8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
v platném znění. Žádná ze smluvních stran není oprávněna tuto Smlouvu, včetně jejích příloh
a případných dodatků, uveřejnit v registru smluv podle výše uvedeného zákona.
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8.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského
zákoníku.

8.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech
týkajících se této Smlouvy, zejména o okolnostech, které by mohly způsobit ohrožení jejího
plnění. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno příslušné smluvní
straně podle této Smlouvy, bude, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, učiněno či
dáno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 Občanského zákoníku
řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání učiněné elektronickými nebo
technickými prostředky, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li
ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

8.5. Smluvní strany prohlašuji, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s touto Smlouvou dohodnuty, jsou
obsaženy v textu této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této
Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu
plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě.
Doručovací adresou je adresa sídla příslušné smluvní strany, nestanoví-li Smlouva v
konkrétním případě kontaktní adresu jinou.

8.6. Veškeré měny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněno formou písemného dodatku
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo
doplnění Smlouvy neplatné.

8.7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za
předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a
podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé z této
Smlouvy, a to i bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

8.9. Kupující není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí
osobu bez předchozího výslovného souhlasu Prodávajícího; Prodávající si tímto vyhrazuje
právo takový souhlas neudělit, a to i bez udáni důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas
s převodem Prodávající udělí, či nikoli, je druhá smluvní strana povinna mu opatřit a dodat
veškeré informace a dokumenty, o které jí Prodávající požádá.

8.10. Práva a povinnosti neupravená výslovně touto Smlouvou se řídí obecně platnými právními
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

8.11. Veškeré spory mezi smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní
budou roZhodovány příslušnými českými soudy podle sídla Prodávajícího.

8.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její příloha, a to:

Příloha č. l: V D smlouvy.

8.13. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
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V Praze

Cd Cargo, a.s.

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

V České Třebové

CZ LOKO, a.s.

Jméno:

Funkce:

Ing. "'g"álně

2018.10.2608:54:20 +02'00'

Jméno:

Funkce:

Digitálně

Ing. JAN ,,, ,á,,,
:::::á,,

13:44:40 +02'00'
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