
Rámcová smlouva o spolupráci 

L..OM~~/\H/\ 

LOM-2020-0210-O 

Uzavřena dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ ObčZ'') 

Obchodní firma: LOM PRAHA s. p. 

Sídlo: 
jedná: 

Praha 1 O, Malešice, Tiskařská 270/8, PSČ I 0800Jehož jménem 
JUDr. Jan Rouček, ředitel podniku 

IČ: 
DIČ: 

00000515 
CZ00000515 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

a 
Obchodrú firma: LOM PRAHA TRADE a.s. 
Sídlo: Praha I O, Malešice, Tiskařská 270/8, PSČ 108 00 

Mgr. Bc. Rostislav Černý, MBA, člen představenstva 
02881845 

Jehož jménem jedná: 
IČ: 
DIČ: cz 02881845 
ZápisvOR: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 19701 

(dále společně též jako „ smluvní strany'') 

čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při propagaci na území 
Ruské federace a provozování a využívaní kanceláře LOM PRAHA TRADE a.s. 
v Ruské federaci na adrerse 3. Tverskaja-Jamskaja 36/40, 125047 Moskva. 

čl. II 
Rozsah spolupráce 

I. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při propagaci v Ruské federaci, a to 
formou společného stánku na výstavách „HeliRussia" a „MAKS INTERNATIONAL 
AVIATION AND SPACE SALON", pi'ipadně na dalších výstavách dle předchozí 
písemné dohody. 

2. LOM PRAHA TRADE a.s. uzavřel smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání za 
účelem provozu kanceláře v Ruské Federaci (dále jen „prostory"). Zmíněná smlouvaje 
pi'ilohou č. 1 k této smlouvě. Dle podmínek uvedené smlouvy LOM PRAHA TRADE 
a.s. zajistil registraci zastoupeni a následně zřídil učet v Ruské Federace. 

3. LOM PRAHA s. p. má zájem využívat část prostoru za účelem jednání s obchodními 
partnery a prezentace svých aktivit a obchodního jména v Ruské Federaci a využívat 
účet obchodního zastoupení LOM PRAHA TRADE a.s. pro provedení plateb. LOM 
PRAHA TRADE a.s. souhlasí s tím, že LOM PRAHA s.p. bude využívat kancelář 
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včetně vybaveni a účet obchodního zastoupení LOM PRAHA TRADE a.s. k finančním 
transakcím. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se podílet na financování aktivit uvedených v čl. 
II. odst. I této smlouvy v rozsahu 50% nákladů a ve stejném poměru i v souvislosti 
s provozováním a pronájmem kanceláře specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. 

čl. III 
Doba plnění 

I. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy registru smluv zajistí LOM 
PRAHA s.p„ 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2021 . 

čl. IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

I. LOM PRAHA TRADE a.s. je povinen: 

a) Zajistit možnost využívat kancelář a účet pro LOM PRAHA s. p. v rozsahu dle 
čl. I a II této smlouvy. 

b) Uhradit LOM PRAHA s.p. část nákladů, souvisejících s účastí na veletrzích 
v Ruské Federaci, a to ve výši 50% z vynaložených nákladů. 

2. LOM PRAHA s.p. je povinen: 

a) Zaplatit LOM PRAHA TRADE a.s. část nákladů, souvisejících s provozem 
kanceláři v Ruské Federaci, a to ve výši 50% z vynaložených nákladů. 

b) Při využívání kanceláře umožnit využívat kancelář LOM PRAHA TRADE a.s. 

3. Smluvní strany se zavazují navzájem doložit výši všech vynaložených nákladů, jako 
podklad bude použit výpis z účetnictví, který bude odsouhlasen zástupci obou stran. 

čl. V 
Platební podmínky 

1. Pokud mezi smluvními stranami v dodatku nebude dohodnuto jinak, uhradí smluvní strany 
vzájemně částku ve výši 50 % nákladů uvedených v čl. rv odst. 1 a 2 na základě vystavené 
faktury. 

2. Smluvní strany mají právo požádat o předložení dokladů, prokazujících skutečné náklady. 

3. Smluvní strany mají právo požádat o uhrazení zálohy. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtování bude provedeno vždy na konci pfislušného 
kalendářrúho čtvrtletí a splatnost faktur bude činit 30 dní ode dne jejich vystavení. 

5. Smluvní strany se zavazují v souladu s ObčZ. a případně ZDPH vystavit daňové doklady 
a tyto zaslat druhé smluvní straně. 

čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři. 

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající pfislušnými 
ustanoveními ObčZ v platném znění. 

3. Tato srn! ouva může být měněna a doplňována jen písemnými smluvními dodatky na návrh 
kterékoliv ze smluvních stran. 

4. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem smlouvy a prohlašují, že tato byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

I. 12. 
V Praze dne ...... . ... 2020 
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V Praze dne 




