
Univer2ita Palackého 

v elomoud 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4582010078 ze dne 21.7.2021 

Odběratel• fakturační adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz 
Šmeralova 12 
771 11 Olomouc 

Zboží dodejte na adresu: 
Univerzita Palackého v Olomoucí 
Správa kolejí a menz 
Šmeralova 12 
771 11 Olomouc 

Termín dodání je 41 dní od data účinnosti 

Dodavatel 
Sd1indler cz.a.s. 
Walterovo náměstí 329/3 
158 00 Praha 5 
Ceská republika 

IČ: 27127010 
Dodavatelč.: 113078 
Vyřizuje 
Telefon 
E-mail 

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 

Text 

dodání a výměna frekvenčního měniče 

dle cenové nabídky č. 146880404 
DPH bude účtováno dle platných předpisů. 
Záruka na provedenou opravu 24 měsíců. 

Množství 

1,000 KS 

Dič: C227127010 

Měna objednávky: CZK 
Cena bez DPH 

85 970,00 

Platba proběhne na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí plnění se splatností 14 dní. 

Celková hodnota objednávky: 85 970,00 

Univerz�a Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá E zákona 111/911 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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Univerzita Palackého 

v Olomouci 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4582010078 ze dne 21.7.2021 

Ostatní smluvní ujednání: 
1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci 

tohoto závazkového vztahu. 
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této 

objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem. 
3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez 

DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle 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. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese https://smlouvy.gov.cz, a pokud 
poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv 
nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani 

důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho 
zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna 

nabídka a akceptace. 
6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání , která nejsou výslovně uvedena v této 

objednávce a jejích přílohách. 
7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně 

nemění podmínky objednávky (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklad dodavatele. 

Pověřená osoba: 

Ing. BC. Libor Kolář 
ředitel SKM 

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami. 

Datum potvrzení: 

2 8 -07- 2021 Podpis a razítko 

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

....... 
Date: 2021.07.27 

07:04:28 +02'00' 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodnlho rejstříku. 
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PLNÁ MOC Schindler 
POWER OF ATTORNEY 

Společnost Schindler CZ, a.s., se sidlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 158 00, IČ: 
27� 27 010, _z�ps��á _v obc�odní� rejstříku vedeném Městsk7m soudem v Praze

, 
oddíl 8

. vlozka 9174, Imz menem ednaJ1 pan 
(dále jen „Společnost"), 

The company Schindler CZ, a.s., with its registered office in Prague 5, Walterovo náměstr 
32913, Post Code 158 00, ID No.: 271 27 010, entered into the Commercial R ister ke t b the 
Munici al Court of Pra ue Section B File 9174 re resented b 

(hereinafterthe "Company'J 

Pana/ Mr 
Rodnéčíslo/Birth No 
Bytem/Resident at 

zmocňuje tímto 
hereby g,ants this power of attorney to 

( dále jen c<Zmocněnec J1 I hereinafter as the « Attorney ») 

v následujícím rozsahu / in the following extent 

a) Zastupovat Společnost, a ve své pozici 
činit všechny příslušné právní úkony týkající se oblastí nových instalací, modernizací. 
servisu a oprav. 
To represe nt the Company in its position as the branch managerof the Company and cany 
out any and al/ act re/ated to the following a,eas of activities: New lnstalJations, 
Modemization, Setvice and Repai,: 

b) v oblastech uvedených v odstavci a) této plné moci zastupovat Společnost vucI 
zaměstnancům Společnosti, třetím osobám a veřejnoprávním orgánům, a to vše v rámci 
limitů specifikovaných této plné moci. 
ln the areas specified in the Section ) of this Power of Attomey the Attomey sha/I be 
authorised to represe nt the company vis-á-vis the emp/oyees ofthe Company, third pa,ties 
and administrative authorities, alJ within the limits of the authorlsations set by this Power of 
Attomey. 

c) Zmocněnec je oprávněn jménem Společnosti, vyjednat, činit, měnit, přijímat a odmítat 
návrhy k uzavření smluv, uzavírat, podepisovat a vypovídat smlouvy, týkající se zřízení, 
rekonstrukce, modernizace, opravy a servisu výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, 
při stanovení finančního limitu pro každou jednotlivou smlouvu ve výši 8 000 000,- Kč 
(nebo ekvivalent příslušné měny). Zmocněnec je dále oprávněn dohlížet na plnění těchto 
smluv a přijímat plnění z daných smluv, jakožto i plnění z těchto smluv jménem Společnosti 
vymáhat. 
The Attomey is authorised on behalf of the Company to negotiate, propose, amend, accept 
and refuse proposals for entering into agreements, enter into, sign and terminate 
agreements for the reconstruction, modemization, repair and service maintenance of lifts, 
escalators and moving pavements, with a financi al limit foreach individua/ agreement in the 
amount of 8.000.000.- CZK for the currency equivalent thereof). The Attomey is fwther 
authorised to supervise the perfollnance of such agreements, accept perfollnances as we/1 
as enforce the due perfollnance of these agreements on behalf of the Company. 

d) Zmocněnec je oprávněn uzavírat a podepisovat smlouvy uvedené v odst. c) vždy současné 
s dalším oprávněným zmocněncem Společnosti. 
The Attomey is authorlsed to enter into and sigh the agreements specified in Section c) 
always together with other authorlsed representative of the Company. 



e) Zmocněnec je oprávněn činit úkony uvedené v odst. c) pro smlouvy, jejichž místo plnění se 
nachází v regionu České Republiky. 
The Attomey is authorísed to carry aut act specifíed in Section c) in relation to agreements, 
the performance place of which is Jocated in the region of Czech Republic. 

Zmocněnec se zavazuje informovat zástupce statutárního orgánu Společnost o všech případných 
problémech či nedostatku prostředků nezbytných k realizaci plné moci. Zmocněnec je povinen 
zástupce statutárního orgánu Společnosti pravidelně informovat o všech důležitých skutečnostech 
týkajících se výkonu zmocnění dle této plné moci. 
The Attorney undertakes to infonn the r€J}resentative of the statutory body of the Company about 
any and al/ problems or Jack of administrative means which would allow him for due realization of 
this Power of Attomey. The Attomey is obliged to regularly inform the representative of the statutory 
body of the Company about al/ import ant facts related to the excessing of the authorisations under 
this Power of Attorney. 

Tato plná moc je udělena na jeden (1) rok ode dne jejího podpisu. 
This Power of Attorney is granted for a period of one (1) year as ofthe day of its signature. 

Bez ohledu na shora uvedené, je však Společnost oprávněna tuto plnou moc kdykoli odvolat, bez 
udání důvodu a výpovědní doby, a bez toho, že by Zmocněnci vzniklo právo požadovat jakékoli 
odškodnění. Tato plná moc zaniká též ke dni, ke kterému je ukončen pracovní poměr Zmocněnce 
ke Společnosti. 
Regardless of the above, this Power of Attomey may be withdrawn by the Company at any time, 
without any given reason or termination period. The Attomey shall not gain any right to demand any 
compensation. This Power of Attorney sha/1 a/so tenninate as of the day of the termination of the 
employment relation of the Attorney with the Company. 

Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti není Zmocněnec oprávněn dále zmocnit 
v rozsahu této plné moci (a to ani částečně) jinou osobu. 
Without a prior w1itten approval of the Company the Attomey is not authorised to de/egate the 
powers granted in this Power of the Attomey (not even partially) to a thifd pa rty 

Tato plná moc je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílů mezi českou a 
anglickou verzí, rozhoduje verze česká 
This Power of Attorney is made in Czech and English. ln the event of discrepancies between the 
Czech and English version, the Czech version shall prevail. 

V Praze dne / ln Prague on 2.12.2019 

Přijímám udělené zrno ění / I hereby accept this Power of Attorney: 



Schindler CZ, a.s. 
@ 

Schindler 

Univerzita Palackého v Olomoucí 

Křížkovského 8 
779 00 Olomouc 

Nabídka na opravu č. 146880404 

Vliškor,lakl 

Telefon 

E-Mail 

Data Zafizeni Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc 
Zařizenič. 1522135, kolej Gen. Svobody -V24-400 kg/ 5st. 

Technická specifikace - soupis prací 

Dodání a výměna frekvenčního měniče 

1 FM VAGON+ encoder 
Práce 
Cena celkem 
Základ daně: 
Sazba DPH 0,00 % 
Sazba DPH 0,00 % 
Cena celkem bez DPH: 

Původ Povinné (riziko havárie, atd. ) 
Tennnpředáni Během 6ti týdnů od datumu objednávky 

Nedostupooslzařízeni odhad: Půl dne 
Záruka 6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál 

Plaleb11i podminky Splatnost do 30 dnů 
Pla'1ostoabidky 19.10.2021 -;,-;, 

•• Ceny jsou plalné pouze po dobu plalnosti nabidky. 

Počet Cena 

CZK 82.810,00 
CZK 3.160,00 
CZK 85.970,00 
CZK 85.970,00 
CZK 0,00 
CZK 0,00 
CZK 85.970,00 

Cena obsahuje práce prováděné během naší standardní pracovní doby Po-Pá 7-15:30 hod., 
dopravné, použitý materiál a náhradní díly 

19.07.2021 

Schindler CZ, a. s. 

Schindler oprava 

Schindler CZ, a."'· 
Walterovo naměsti 32913 
158 00 Praha 5 

Nabídka 146880404 Strana 1/2 

,c: 2712701 O 

DIC: CZ27127010 

Scl;ndler CZ, a .s. 



Schindler CZ, a.s. 

Příloha č.1 
Všecbecné dodací podmínky - oprava zařízení 

·� 
Schindler 

1. Zhotovitel zaručuje provedení všech prací dle soupisu - potvrzených objednatelem na této objednávce. 

2. Veškeré zařízení je dodáváno v nevratných obalech. Dopravu zajišťuje zhotovitel. 

3. Demontované součásti a materiál včetně nevratných obalu budou zlikvidovány zhotovitelem. 

4. Sjednaná doba plnění obsahuje časové termíny podstatné pro pruběh zakázky. Termín plnění je v týdnech 
a počíná následu-jícím týdnem po obdržení potvrzené objednávky. Práce mohou probíhat od prvého dne 

sjednaného období. Zhotovitel je oprávněn plnit dříve, k dřívější demontáži výtahu však musí mít souhlas 

objednavatele. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a to zejména: 

• určit pověřenou osobu pro jednání a převzetí díla - musí být uvedena v objednávce, nebo se vykázat plnou mocí. 

• umožnit přístup do objektu a celému zařízení opravovaného výtahu 
• umožnit a zajistit místo potřebné k naložení a složení věcí pro opravu výtahu 

• umožnit zhotoviteli prováděni smluvních činností v rozsahu díla 
• určit a poskytnout uzamykatelnou vhodnou místnost pro převlékáni pracovníku zhotovitele a bezpečné 

uskladněni věci určených k provedeni díla a to bezplatně po dobu realizace díla, v případě, že zhotovitel o ní 

požádá. 

• poskytne zhotoviteli k nahlédnutí a doplnění pruvodni technickou dokumentaci výtahu. 

6. Cena opravy výtahu je smluvní a pevná a vztahuje se jen na rozsah činností a materiál definovaný v rozsahu 

objednávky dle technické specifikace - soupis prací. Po dokončeni díla zhotovitel má právo fakturovat celou cenu. 

Splatnost faktur je 14 dní. 

7. Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky 

za každý den prodlení, a to od prvního dne prodlení. 

8. Prodlení objednatele s plněním peněžního závazku dává zhotoviteli právo přerušit práce po dobu tohoto 

prodlení a to bez ja-kýchkoliv následku pro zhotovitele. 

9. Záruka na dílo se týká vad na materiálu a provedených prací v rozsahu opravy dle Technické specifikace -

soupisu prací. Zhotovitel není povinen provést záruční opravu v době, kdy je objednatel v prodlení s plněním 

svého peněžního závazku z této smlouvy. 
1 O. Pokud by se vyskytla skrytá závada, která není zahrnuta v rozsahu opravy výtahu ( např. po demontáži ) 

zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a vyžádá si jeho další pokyny ohledně rozsahu prací, 

termínu a ceny. 

11. Všechny další neuvedené náležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platné m znění 

a dalšími právními předpisy ČR 

12. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k opravě a výměně komponent, jenž je předmětem 

této smlouvy o dílo, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení 

(,,řídící programové vybavení") zustávají majetkem zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní licenci 
budoucímu provozovateli zařízení (a objednateli v jeho zastoupen� k použití řídícího programového vybavení 

výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. 
Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. 

Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi zařízení. 

Schindler oprava 

Schindler CZ, a.s., 

Walterovo náměsti 329/3 

158 oo Praha 5 

Tel.: 

www.schindler-cz.cz 

Nabídka 146880404 

IČ: 27127010 
DIČ: CZ27127010 

Bankovní spojeni: 
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Objednávám dle Vaší nabídky 

. -.,-; . • . . ... .. Olomouci 

Křížkovského 8 
779 00 Olomouc 

Železniční 548/4b 
779 00 Olomouc 

DataZařízeni Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc -raion 76079611 

Zafizeni č_ 1522135, kolej Gen.Svobody - V24-400 kg/ 5st. - Nabídka č. 146BB0404 

Technická s,eecifikace - sou,eis ,erací Počet 
Dodání a výměna frekvenčního měniče 

Základ daně: 
Sazba DPH 0,00 % 
Sazba DPH 0,00 % 
Cena celkem bez DPH: 

Původ Povinné {riziko havárie, atd.) 
Tl!jmín předáni Během 6ti týdnů od datu mu objednávky 

Nedostupnost zařízeni odhad: Půl dne 
Záruka 6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál 

Platební podmínky Splatnost do 30 dnů 
Univerz�a Palackého v Olomouci 

Poznámka zákazníka : 

Jméno: 

Telefon: 

Datum: Místo: 

Stránek celkem 

Podpis: 

Razítko: 

CZK 
CZK 
CZK 
CZK 

@ 
Schindler 

Cena 

85.970,00 
0,00 
0,00 

85.970,00 

Objednatel souhlasí s rozsahem prací, termínem, cenou a platebními a všeobecnými 
podmínkami. 

Schindler oprava 

Schindler CZ, a.s., 
Walte,ava náměstí 329/3 

1S8 CC P111ha S 

www.schindler-e2:_cz 
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lC: 21121010 
DIC: CZ27127010 

Schindler CZ, a.s. 


