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Smlouva o provádění servisních prací č. RS_NAKL_2018_00004
č. smlouvy dle evidence zákazníka: 180 018 0016

uzavřena dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ), níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezí těmito smluvními stranami:

AGROTEC a,s.
se sídlem:
zastoupená:

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

CZK:
EUR:
00544
CZ00544957

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 138
dále jen „SERVIS“

bankovní spojení:

IČ:
DIČ:

Statutární město Zlín
se sídlem:
zastoupená
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
odpovědný odbor:
IČ:
DIČ:

náměstí Míru 12, Zlín 760 01

lína (OMZ MMZ)
00283924
CZ00283924

číslo účtu:

kontaktní telefon:
kontaktní email:
dále jen „ZÁKAZNÍK‘

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. SERVIS je osoba autorizovaná výrobcem k provádění servisu a oprav nákladních vozidel
značky IVECO a FIAT. Na základě svých zkušeností provádí též (neautorizovaný) servis a
opravy strojů dalších značek.
1.2. SERVIS se zavazuje provádět pro ZÁKAZNÍKA servisní činnost předmětu koupě dle čl.
1.4. s výjimkou servisu nástavby, po dobu běhu záruční doby a případně mimo záruční
opravy po dobu běhu záruční lhůty v rozsahu dle objednávek ZÁKAZNÍKA a ZÁKAZNÍK se
zavazuje, za dále dohodnutých podmínek, zaplatit dohodnutou cenu díla .
1.3. Na základě této smlouvy budou prováděna na podkladě akceptovaných zakázkových listů
jednotlivá díla, jejichž podmínky upravuje tato smlouva. Součástí zakázkových listů bude i
závazný termín provedení každého díla.
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1.4. Tato smlouva navazuje na KUPNÍ SMLOUVU (číslo smlouvy kupujícího 180 017 0031, 

číslo smlouvy prodávajícího KS_NAKL_2017_00408, dále jen „kupní smlouva”) uzavřenou 
dne 10. 8. 2017. Na základě této smlouvy dodal SERVIS jako prodávající ZÁKAZNÍKOVI 

jako kupujícímu předmět prodeje podvozek IVECO Daily 70C18, včetně nástavby - hákový 

nosič kontejnerů NHK 5A-330 (dále také jen „předmět koupě”). V případě rozporu mezi 

kupní smlouvou a touto smlouvou platí ustanovení kupní smlouvy s výjimkou touto smlouvou 

sjednané ceny servisní normohodiny podvozku.

Článek 2 

Cena za dílo

2.1. Smluvní cena každého konkrétního díla bude stanovena na základě skutečně použitých 

materiálů a vykonaných služeb podle níže uvedených kritérií:

- za použité náhradní díly a materiály bude účtována cena dle v době objednávky 

zakázky platného ceníku vydaného firmou IVECO, resp. FIAT

- za provedené práce bude účtována cena dle sazebníku poskytovaných služeb, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy

Po dobu trvání této smlouvy není SERVIS oprávněn s ohledem na podmínky výběrového 

řízem' kupní smlouvy jednostranně změnit přílohu č. 1 či 2 této smlouvy.

2.2. Z ceny určené způsobem výše uvedeným, bude ZÁKAZNÍKOVI na konkrétní dílo 

poskytnuta sleva, dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2.3. Cena za konkrétní dílo bude hrazena na základě SERVISEM vystaveného daňového 

dokladu - faktury. Oprávnění k fakturaci vzniká dnem prokazatelného předáním díla, doklad o 

převzetí je podkladem pro vystavení faktury-daňového dokladu. Tento den je zároveň dnem 

zdanitelného plnění.

Článek 3
Obchodní rámec a platební podmínky

3.1. Strany sjednávají obchodní rámec ve výši 100 000,00 Kč bez DPH.

Obchodní rámec znamená kumulovanou hodnotu všech neuhrazených faktur na ceny za dílo 

k datu ukončení a předání zakázky (díla), a to nezávisle na datu splatnosti.

Výše uvedená hodnota stanoví mezi stranami obchodní rámec pro smlouvy o dílo dle této 

smlouvy bez nutnosti hradit cenu díla nejpozději při převzetí díla. V případě překročení 
obchodního rámce či opravy, kterou by k takovému překročení došlo, bude ZÁKAZNÍK 

hradit cenu provedených děl v hotovosti do pokladny SERVISU nebo bezhotovostním 

převodem na bankovní účet tak, aby byla úhrada díla provedena nejpozději při převzetí díla 
ZÁKAZNÍKEM.

3.2. Strany sjednaly, že splatnost faktur do výše sjednaného obchodního rámce se sjednává na 
30 dní od doručení faktury-daňového dokladu ZÁKAZNÍKOVI.



3.3. Pro případ prodlení ZÁKAZNÍKA s úhradou strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,05 

% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.4. V případě neuhrazení vyúčtovaného závazku ZÁKAZNÍKEM ve lhůtě splatnosti, stejně 

jako v případě, že na ZÁKAZNÍKA byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 

prohlášen úpadek, nebo v případě, že ZÁKAZNÍK vstoupil do likvidace, je SERVIS oprávněn 

prohlásit veškeré své pohledávky za ZÁKAZNÍKEM za splatné a požadovat jejich úhradu, a 

je oprávněn využít další zákonné možnosti zajišťující úhradu dlužných pohledávek.

3.5. Pro případ prodlení SERVISU s dokončením díla ve lhůtě sjednané v zakázkovém listu 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení

Článek 4
Objednávání zakázek

4.1. Provozní doba provozoven SERVISU a kontaktní osoby včetně telefonních čísel jsou 

uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy (tuto přílohu je SERVIS oprávněn měnit jednostranně) či 

na webových stránkách SERVISU.

4.2. Tato smlouva je zároveň rámcovou objednávkou, přičemž konkrétní smlouvy o dílo 

budou realizovány na základě zakázkových listů.

4.3. K podpisu zakázkových listů a převzetí zhotovených zakázek jsou pověřeny osoby 
uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. Tuto přílohu je oprávněn ZÁKAZNÍK jednostranně 

měnit. Tyto osoby mohou pověřit dále třetí osoby k vyřízení konkrétní objednávky (uzavření 

smlouvy o dílo) dle této smlouvy, a to telefonicky, e-mailem či faxem.

Pokud mezi stranami tato příloha není sjednána (ke dni uzavření konkrétní smlouvy o dílo), je 

k podpisu zakázkových listů a převzetí zakázek oprávněna vždy osoba - zaměstnanec 
ZÁKAZNÍKA, která vozidlo ZÁKAZNÍKA do SERVISU dopraví a přijde si je vyzvednout, 

přičemž se vždy prokáže platným dokladem totožnosti.

4.4. Dojde-li během provádění zakázky k zjištěním skutečností, které ovlivní cenu zakázky o 
více než 10 % oproti ZÁKAZNÍKOVI písemně uvedené předběžné ceně zakázky (odhadu), je 

SERVIS povinen si vyžádat předchozí souhlas ZÁKAZNÍKA s provedením nutných dalších 

prací a se zvýšením této ceny, a to písemně, faxem nebo emailem.

4.5. Strany sjednaly, že v případě provádění opravy záruční vady, u které budou následně, 

například výrobcem autorizovaným postupem či znalcem, zjištěny okolnosti, které 

odpovědnost z vad vylučují (tj. až po přijetí zakázky bude zjištěno, že na tuto konkrétní vadu 

se nevztahuje záruka), uzavírá zakázkový list mezi stranami smlouvu o dílo dle podmínek této 

smlouvy, včetně zde stanovených ujednání o ceně díla - opravy. Toto posouzení oprávněnosti 

záruční opravy není závislé na okamžiku ukončení opravy. SERVIS se zavazuje v takovém 

případě uplatnit své nároky na zaplacení ceny vystavením daňového dokladu nej později do 

jednoho roku od převzetí stroje k opravě (započetí provádění díla).

4.6. Strany sjednaly, že v případě ZÁKAZNÍKOVY objednávky provedení záruční opravy 

mimo základní servisní dobu (po - pá 7:00-16:00) či mimo provozovnu SERVISU, jde o



smlouvu o dílo uzavřenou v režimu této smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí takovéto 

víceslužby, přičemž cenu díla bude sjednána ve výši rozdílu daných sazeb ceníku uvedených 

v příloze č. 1 v základní servisní době a mimo ni, obdobně v provozovně SERVISU či mimo 
ni.

Článek 5
Práva a povinností stran smlouvy

5.1. V případě pojistných událostí se mohou SERVIS se ZÁBCAZNÍKEM dohodnout na 

způsobu asistence SERVISU při vyřizování pojistné události, a to formou popisu spolupráce 

na zakázkovém listu, přičemž skutečnost, že se jedná o škodní událost nemá vliv na povinnost 
ZÁKAZNÍKA hradit cenu za dílo.

5.2. SERVIS poskytuje záruku na při opravě použité nové náhradní díly 12 měsíců a na 
provedenou práci v délce 6 měsíců. ZÁKAZNÍK může v případě uplatňování odpovědnosti z 

této záruky týkající se provedené práce nárokovat pouze opravu znovu se vyskytnuté vady.

5.3. Je-li ZÁKAZNÍK s prodlením s vyzvednutím vozidla po provedené opravě z provozovny 

SERVISU, i přes výzvu SERVISU k převzetí vozidla (i podmíněného uhrazením ceny díla), 
přechází na ZÁKAZNÍKA nebezpečí škody na věci a současně se ZÁKAZNÍK zavazuje 

uhradit za každý započatý den takového prodlení SERVISU parkovné ve výši 300,00 Kč. 

SERVIS je oprávněn upustit od účtování parkovného.

5.4. Ujednání o prodeji náhradních dílů

Strany sjednaly, že na základě objednávek lze ZÁKAZNÍKOVI až do výše sjednaného 

obchodního rámce dodat i náhradní díly, přičemž jednotlivé SERVISEM potvrzené 

objednávky jsou samostatnými kupními smlouvami. Podmínky sjednané v této servisní 

smlouvě platí pro takovéto konkrétní kupní smlouvy obdobně.

Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných 

oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti s výjimkou příloh, u nichž strany 

sjednaly možnost jednostranné změny. Jednostranná změna přílohy je účinná ode dne 

následujícího doručení originálního písemného vyhotovení nového znění přílohy druhé 

smluvní straně nebo pozdějšího dne v příloze výslovně uvedeného.

6.3. Tato smlouvaje sepsána ve třech stejnopisech, z nichž ZÁKAZNÍK obdrží po dvou a 

SERVIS jedno vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.

6.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tj. na dobu poskytnuté záruky předmětu koupě s 

platností ode dne podpisu smlouvy do 8. 12. 2020.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že úprava občanského zákoníku se na práva a povinnosti stran 

vyplývající z této smlouvy užije v případech, kdy tato nejsou výslovně upravena. Jestliže se



ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo 

neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany 

zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a 

hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

6.6. Smluvní strany prohlašují, že jim není známo, že by byli úpadci ani dlužníky, vůči nimž 

je vedeno insolvenční či exekuční řízení. V případě, že nastane taková skutečnost, je taková 

smluvní strana povinna neprodleně o tom vyrozumět druhou smluvní stranu, která je 

oprávněna v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

6.7. Doručování písemností mezi stranami bude probíhat vždy na adresu uvedenou v 

obchodním rejstříku, přičemž strany se zavazují, že se budou vzájemně písemně informovat o 

podstatných změnách zápisu, jako je změna obchodní firmy nebo sídla společnosti

6.8. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v prvé řadě smírným 

jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v 
České republice dle českého právního řádu, včetně otázek uzavření, platnosti, účinnosti a 

závaznosti této smlouvy a výslovně i tohoto ustanovení. Všechna ustanovení českého 

právního řádu, včetně ustanovení platných a závazných mezinárodních smluv či práva 
Evropské Unie, odkazující spor mimo sudiště v ČR či mimo právo ČR, strany mezi sebou 

ujednáním vylučují.

6.9. ZÁKAZNÍK souhlasí s tím, aby jeho údaje z této smlouvy a získané na základě této 

smlouvy byly SERVISEM dále zpracovávány podle zákona 101/2000 Sb., za účelem dalšího 

obchodního kontaktu, zasílání nabídek včetně elektronických, a s tím, že tyto údaje mohou 

být poskytnuty dalším subjektům skupiny AGROFERT a současně souhlasí se zasíláním 

obchodních sdělení SERVISEM v souladu s §7 zákona č. 480/2004 Sb. Tato obchodní sdělení 

budou šířena bezplatně. Tento souhlas je udělován na dobu platnosti této smlouvy a může být 

kdykoli bezplatně písemně odvolán.

6.10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Sazebník, ceník služeb

- Příloha č. 2 - Ujednání o slevách

- Příloha č. 3 - Seznam provozoven SERVISU a kontakty na pracovníky

- Příloha č. 4 - Seznam osob oprávněných jednat za ZÁKAZNÍKA

- Příloha č. 5 - Pověření k podpisu smlouvy

6.11. Účastníci smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí 

vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a 

na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této 

smlouvy.

6.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv provede ZÁKAZNÍK.



Doložka dle z.č. 128/2000 Sb., o obcích

schválení finančních prostředků:
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací 14.12.2017, č.j.3/22Z/2017

schválení rozpočtu na r. 2018

schválení smlouvy:
Schváleno orgánem obce. Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26.2.2018, č.j.l34/4R/2018
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IVECO /IG?OTEC
iomj

CENÍK SLUŽEB SERVISNÍ SÍTĚ
SERVIS

* Očtování za práci je prováděno na základě předepsaných časových norem vydaných společností IVECO S, p. A a polečnosti FIAT S. p. A.
• pj = pracovní jednotka, 1 hodina = 10 pj

ASISTENČNÍ SLUŽBY
MOBILNÍ DÍLNA IVECO

ěS Kč

v pracovní době
2.050 Kč/hod

mimo pracovní dobu
2.550 Kč/hod

Paušální sazba | 2.550 Kč

OSTATNÍ SLUŽBY

2.900 Kč/ks

600 Kč

1000 Kč/hod.

1000 Kč/hod.

300 Kč/den

3 % z fakturované Částky

9 Kč/km

Skutečné náklady

Skutečné náklady

* rovnání rámů provádí středisko v Hustopečích

Kozsah služeb může být odlišný v rámci servisní sítě AGROTEC nákladní automobily. Ceny jsou stanoveny bez DPH a platí od I. I. 2018.



Příloha č. 2 IVECO

servisní smlouva ZLATA
Sleva na práci 10%

Sleva na náhradní díly
P 18%
Q 13%
R 9%

Kategorie produktů S 9%
T 5%
U 7%
V 5%

KATEGORIE PRODUKŮ

P

filtry, řemeny, brzdové obložení, desky a pakny, brzdové nýty, tlumiče pérování, baterie, světla, 
pojistky, stěrače, zpětná zrcátka, žhavící svíčka výfuky, ohebné trubky a hadice, ložiska, brzdové 
kotouče, opravné sady, brzdové válečky, silentbloky, opravné sady pneumatického pérování, 
žárovky, okna

Q

brzdový posilovač, části řízení, kompresor, vzduchové ventily, ventil ruční brzdy, válec motorové 
brzdy, brzdič, opravné sady ventilové soustavy, varovná skla ,díly pro velké opravy motorů, 
těsnění motorů, vodní čerpadlo, vrtule, spojka, ovládací a hlavní válečky spojky a brzd, posilovač 
spojky, brzdové bubny, brzdové válečky - seřizovače, kompletní kolové brzdy, indikátory 
opotřebení, brzdové válečkv. tlumiče oérování kabinv. altemátorv. startérv

R díly pro opravy skupin mechanických, elektrických, hydro-pneumatických a karoserií, nádrže

S
základní orgány, kompletní brzdové třmeny, servořízení, ovladače, díly pro vedení paliva a 
výfukových plynů, chlazení, pérování, elektrické kontrolní jednotky, drobné díly, příslušenství - 
clony, houkačky, imobilizéry, centrální zamykání

T příslušenství - spoilery, sluneční clony, deflektory, díly pro mazání, ovládání spojky, zásobníky 
oleje

U vybrané zvláštní komplety šasi, nápravy, karoserie, rádio

V venkovní příslušenství

Slevy se vztahuji pouze mi produkty’ vyrobené firmou IVECO.



Příloha č. 3

SERVISNÍ MÍSTA
Společností Agrotec a.s., divize Nákladní automobily

HUSTOPEČE
Adresa

Kontakt na servis
Služba 24H

AGROTEC a.s. Divize Nákladní automobily,
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
519 402 351,355, fax. 519 402 352

Kontaktní osoby Vedoucí servisu

Technik servisu
Technik servissu

Pojistné události

Provozní doba Pondělí až Pátek 7,00 - 20,00 hodin
Sobota 8,00- 14,00 hodin
Neděle Dle potřeb zákazníka, služba 24H

BRNO
Adresa Dornych 65,602 00 Brno - Komárov
Kontakt na servis 545 421 242-244, fax. 545 421 213
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu
Technik servisu
Technik servisu
Technik servisu
Technik servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek 7,00 - 20,00 hodin
Sobota 8,00 - 14,00 hodin
Neděle Dle potřeb zákazníka, služba 24H

OLOMOUC
Adresa Lipenská 47,772 11 Olomouc
Kontakt na servis 585 312 327, fax 585 310 233
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu
Technik servisu
Technik servisu
Technik servisu
Technik servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek 7,00 - 18,00 hodin
Sobota 8,00- 13,00 hodin
Neděle Dle potřeb zákazníka, služba 24H
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ZLÍN
Adresa Šternberská 300, 760 00 Zlín
Kontakt na servis 577 647 115, 116, fax. 577 647 113
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu

Technik servisu
Technik servisu
Technik servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek 7,00- 18,00 hodin
Sobota 8,00- 13,00 hodin
Neděle Dle potřeb zákazníka, služba 24H

horní sucha

Adresa tJ Lékárny 5,735 35 Horní Suchá
Kontakt na servis 596 499 499, fax. 596 499 424
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu
Technik servisu
Technik servisu
Technik servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek
Sobota 8,00 - 13,00 hodin
Neděle Dle potřeb zákazníka, služba 24H

servisní místa

AGROTEC PARTNER

Adresa Brněnská 33,691 01 Zďár nad Sázavou
Kontakt na servis 566 620 761-762, fax. 566 620 763
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek 7,00- 15,30 hodin
Sobota, neděle Dle potřeb zákazníka, služba 24H

ZÁBŘEH NA MORAVĚ, PAS Zábřeh na Moravě a.s

Adresa V Dráhy 828/8,789 13 Zábřeh
Kontakt na servis 583 499 260, fax. 583 499 260
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu
Kontaktní osoby Technik servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek 6,00- 14,30 hodin
Sobota, neděle Dle dohody

Přílohak Servisní smlouvě Standard_platnostod 12.3.2015
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JIHLAVA, Servis centrum Vysočina s.r»o
Adresa Kosovská 457/10 Jihlava
Kontakt na servis 567 574 880
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu
Kontaktní osoby Technik servisu

Kontaktní osoby Technik servisu
Provozní doba Pondělí až Pátek

Sobota, neděle 6,00- 12,00 hod.

Sobota, neděle Dle dohody

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, R MALEC s.r.o.

Adresa Karlov 153, Velké Meziříčí, 59401
Kontakt na servis
Služba 24H

Kontaktní osoby Vedoucí servisu
Kontaktní osoby Technik servisu

Provozní doba Pondělí až Pátek

Sobota, neděle Dle dohody

Pnloha k Servisní smlouvě Standard _platnost od 12.3.2015
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Příloha č. 4 k rámcové servisní smlouvě

Seznam osob oprávněných jednat se servisem AGROTEC a.s.

Jméno a příjmení Telefon E-mail

v dne
1 0. 04. 2018

AGROTEC a. s. divize Nákladní automobily | Brněnská 74 \ 693 01 Hustopeče [ tel •*•420 519 402 111
fax+420 519 402 161 | e-mail info@agrotec cz | IČ 00544957 | DIČ CZ00544957
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ( oddíl B | vložka 138
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POVERENI

AGROTEC a.s.
se sídlem Hustopeče, Brněnská 74, PSČ 693 01
IČ:005 44 957
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 138
zastoupená
členem pře

POVĚŘUJE

pana
(dále
obchodně rozhodoval, jednal s třetími osobami a jinak naši společnost zastupoval při obchodních
záležitostech divize Nákladní automobily.

Toto pověření zahrnuje oprávnění podepisovat příslušné dokumenty vyplývající z výše uvedených
jednání, zejména pak:

- Obchodní smlouvy za standardních obchodních podmínek až do výše 5 mil. Kč bez DPH
zajeden obchodní případ, s výjimkou nabídek a jednání ve výběrových řízeních,

- Smlouvy s leasingovými společnostmi v jednotlivých obchodních případech (bez zpětných
odkupů),

- V jednotlivých obchodních případech nájemní smlouvy na zboží obchodního rázu -
operativní leasingy, půjčovna apod.

- Smlouvy o dílo - opravy, kde zmocnitel je zhotovitelem
- Kupní smlouvy na vozidla určená na sklad pro další obchod

to vše do limitu 5 mil. Kč bez DPH zajeden obchodní případ

- Servisní smlouvy s úvěrovým rámcem 100 000,00 Kč,
- Smlouvy o dílo - nákup zhotovení či úpravy zboží za účelem jeho dalšího prodeje
- Zřízení zajištění ve prospěch společnosti (ručení, dohoda o splátkách do tří měsíců a výše

500 tis, Kč,
- postoupení - prodej pohledávek, za nominální hodnotu za účelem provedení zápočtů,
- Dohody o odpovědnosti (hmotné) s Vám podřízenými zaměstnanci

Zmocněnec je povinen se při výkonu činností zahrnutých do tohoto pověření řídit Pracovní
smlouvou. Organizačním řádem, Podpisovým řádem, jakož i dalšími interními předpisy.

Toto pověření nezahrnuje oprávnění:
- zcizovat či jakkoli jinak zatěžovat nemovitý majetek společnosti právy třetích osob včetně

nájmů,
- uzavřít za jakýchkoliv okolností za zmocnitele rozhodčí smlouvu či rozhodčí doložku.

AGROTEC a. s. IBrnénsKá 74 1693 01 Hustopeče [ tel.+420 519 402 111
fax +420 519 411 161 1 e-mail info@agrotec.cz | IČ (X)544957 | DIČ C20D544957
Společnostje zapsána v gbchodriim rejstříku uZraského soudu v Brné I oddil B I vložka 138
Povereni pro ředitele divize - vzor 2017
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- za společnost jednat ve veřejných zakázkách, především neopravňuje jednat se
zadavatelem, podávat nabídky, podepisovat smlouvy či podávat námitky,

- uzavírat za zmocnitele rámcové smlouvy, smlouvy s opakujícím se plněním na sjednanou
dobu delší 1 roku či smlouvy s výpovědní lhůtou delší 3 měsíců, s výjimkou smluv
uvedených výše.

Zmocněnecje oprávněn v rozsahu tohoto pověření dále pověřit jiného zaměstnance zmocnitele.

Ve výše uvedeném rozsahu je zmocněnci zmocnitelem svěřeno obchodní vedení divize Nákladní
automobily.

Toto pověření je udělováno na dobu do 31. 12. 2018 a jeho udělením zároveň ruší předchozí plné
moci či pověření udělených k témuž účelu.

V Hustopečích dne 29. 12. 2017

AGROTEC a.s. AGROTEC a.s.

Pověření přijímám

AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče | lei. +420 519 402 111
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