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DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 12.10.2016 16:00:44): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0106 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 69600, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 2510, ORJ: 1364, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp, smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. stekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Kraj vysocí na 
Žižkova 5?, 587 33 Jihlava 

KUJIP0163R81 

FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

FV01696.0106 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing, Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 

bankovní spojení: 

Michal Liška 
se sídlem: 
IČO: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Mostiště 63, 
64274811 

594 01 Velké Meziříčí 

Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 5283590217/0100 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Modernizace technologie", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) 

2) 

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

na 30 kalendářních dnů 

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou viáhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 69 600 Kč (slovy: 
šedesátdevěttisícšestset korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 174 000 Kč 
Výše dotace v Kč 69 600 Kč 
Výše dotace v % 40,00 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 60,00 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 104 400 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Oř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31.10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, náklady na pořízení dodávky od třetí osoby, která dodává 

konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u 
běžného dodavatele či výrobce, 

c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 
pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, náklady související s odměnami, 

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, 
f) penále, pokuty, náklady na právní spory, správní poplatky, které jsou příjmem 

státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního rejstříku), 

g) náhrady škod a manka, výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, 
nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný 
majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na 
odměnu, 

h) náklady na pohoštění, náklady na reprezentaci, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení) 
I) nákup lešení a mobilního oplocení, kancelářské a vnitřní vybavení, 
m) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kopírovací stroj, 

velkoformátová tiskárna, HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem 
žadatele, 

n) vozíky na nářadí, úložné boxy na nářadí, 
o) zařízení sloužící k ýýdeji potravinářských výrobků (čepování piva, vína, zmrzlinový 

stroj apod.), 
p) zařízení na balení a označování výrobků, 
q) vysokozdvižné vozíky a jiná skladová manipulační technika, 
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r) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 
dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.), 

s) nákup zásob a spotřebního materiálu, dlouhodobý nehmotný majetek (např. 
umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje), 

t) nákup pozemků a ostatních nemovitostí, 
u) režijní náklady žadatele (revize, náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké 

posudky apod.), 
v) náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení), 
w) poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále, manka, škody), 
x) leasing, marže u leasingu, 
y) projektová dokumentace akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu 

k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracování dokumentace 
pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.), 

z) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, 
přívěsy a vleky za auto; nakladač na kontejnery, zemědělských strojů a zařízení. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických 

rozvodů, 
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 

technologických rozvodů, 
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování 

dotace) předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení, 
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na 

sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01696.0106", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
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„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www. 
fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- čestné prohlášení, že počet zaměstnanců se nesnížil oproti období podání jeho 

žádosti, 
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 

zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 
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ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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2) 

3) 

4) 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. a o 

veškerou 
email: 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543 
hruza.l@kr-vysocina.cz. 

lakPknli změnv této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
Ííoiowom/^h Hnriatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
oriTTÍÍta smloX Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
Sdnostranně s tím že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
jeanosxran sm|0UVy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnuti dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

p\ x/7h|pdpm k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
utnuto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
nnrinků Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svéřpnv druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 

smlouvy. 

T t qmiouva ie sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

o\ qm|,.vní o+ranv prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9> pfflJha0ri0-ŽádoSo poskytnutí dotace ze dne 28. 6. 2016. 

101 O ooskvtnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 9. 2016 
usnesením č. 1697/31/2016/RK. 

Ve Velkém Meziříčí dne 
V Jihlavě dne 

1 8. 10. 2016 

Výréafs a prodej 
hrfefiní nábytek 

lul h-lw .— 

ivommauilic® Průmyslová 2045 
Velké Meziříčí,86401 

icomž ?4 8n oič:czms2mie 
"MíFaxmm&m Mo»ii:736760188 

www. zúhmdtuMhyŤek- iiska.cz 

!ig. Vladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kraj Vysočina 
Žižkova S7, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTI DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

i 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) FV D 4 M L D Í 0 Í  \  
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
..Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

% 
FV01696-28_06J6-120 

\ 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu Modernizace technologie 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Michal Liška 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná v 
obchodním rejstříku 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Mostiště 63 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 59401 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 64274811 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerční banka, a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 5283590217/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Michal 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Liška 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: majitel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Jan 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Prokop Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: zpracovatel žádosti 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: projekty.prokop@gmail.com 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 776708963 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Velké Meziříčí 

2. Odůvodnění projektu 
(popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Michal Liška již více než 19 let podniká v oblasti 
truhlářství, především samotného zpracování 
výrobků ze dřeva a následného prodeje hotových 
produktů, či polotovarů. Před 16 lety pořídil 
doposud stávající a částečně fungující pilu OPP 
Polička master PF 250. Tato pila při každodenním 
provozu je fyzicky i morálně (zastéralá) 
opotřebená. Brání žadateli plnéniy využití 
potenciálu výroby (řezání pouze rad pravým 
úhlem, pouze kratší výrobky), neumožňuje některé 
varianty řezání dřeva a dochází k častým 
poruchám. Navyšují se tak režijní náklady na 
opravy stroje a vznikají prostoje při výrobě. Žadatel 
je omezen touto zastaralou infrastrukturou a 
vysokými režijními náklady k dalšímu rozvoji své 
podnikatelské činnosti. V současné době žadatel 
zaměstnává 3 zaměstnance. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu prostřednictvím pořízení nové 
technologie je: 
- výroba nových truhlářských a nábytkářských 
produktů, 
- zvýšení kvality a kvantity stávajících výrobků, 
- snížení režijních nákladů a tím možnosti pro 
refinancování do dalšího rozvoje této 
podnikatelské činnosti, 
- zvýšení konkurenceschopnosti podnikatele -
možnost konkurence velkým finančně stabilním 
podnikům v regionu a především v celé ČR. 

4. Cílové skupiny 
(popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Prvotní cílovou skupinou je samotný žadatel, jenž 
bude moci uspokojit své cílové zákazníky tj. 
drobné odběratele, prodejce a další zpracovatele 
nábytkářských produktů. Žadateli bude umožněno 
vyrábět a prodávat zcela nové výrobní sestavy, a 
zároveň bude moci upravit stávající sortiment 
(stoly, lavice, židle, křesla, stoličky, dětské sestavy, 
dřevěné květináče, a ostatní doplňky do zahrady -
dřevěný servírovací vozík, zahradní větrný mlýn 
apod.) vzhledem k poptávce na trhu. 



5. Popis projektu „„ 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Žadatel se třemi zaměstnanci vyrábí zahradní a 
bytový nábytek. V současné době pracuje se 
zastaralou pilou a prostřednictvím Fondu Vysočina 
by rád pořídil novou. Tato pila umožní vyrábět 
zcela nové dřevěné produkty, stávající sortiment 
vyrobí s vyšší kvalitou a za kratší čas. Vytvoří tak 
dostatečně velkou pracovní náplň pro stávající 
zaměstnance a příp. nové pracovní místo. Jelikož 
se bude jednat o novou technologii, minimalizují se 
režijní náklady a spotřeba elektícké energie, které 
bylo nutné nyní vynakládat, zárlyeň pila bude 
méně hlučná a zajistí lepší pracovní klima. V 
současné době má žadatel poptané možné 
dodavatele a vybral dle přiložené tíenové nabídky 
vítěznou firmu s možností dodávky formátovací 
pily. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Pořízení nové pily umožní: 
- výrobu nového sortimentu dřevěného zahradního 
nábytku (množství bude určeno dle poptávky), 
- o 20 - 30 % vyšší kvantitu stávajících výrobků, 
- zvýšení kvality stávajících výrobků, 
- snížení režijních nákladů min. o 90 % v 
následujích pěti letech, 
- snížení spotřeby energie, 
- zvýšení kvality prostředí na pracovišti (nižší 
hlučnost nové pily). 
Stanovení přesného počtu jednotlivých kusů 
výroby není možné, jelikož výroba se primárně 
od vijí od stavu poptávky. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace^ 
projektu - začátek/ukončeni 
projektu 

06/2016 - podání žádosti o dotaci 
10/2016 - smlouva s dotačním orgánem 
10/2016 - oslovení dodavatele na dodávku 
technologie 
01/2017 - dodávka a montáž technologie 
01/2017 - platba za dodanou technologií 
02/2017 - podání závěrečné zprávy a vyúčtování 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a „ 
organizační schopnosti vcetne 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

j 

Michal Liška podniká v oboru již 19 let. Vystudoval 
na Středním odborném učilišti ve Znojmě, obor 
Truhlář, nábytkář. Pracuje ve své firmě především 
jako ředitel a administrativní pracovník. V 
truhlářské dílně dále pracují 3 zaměstnanci. 
O finanční podporu žádal již v letech 2006 a 2007 
pan Liška na Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou 
na podporu pracovního místa. 
Žádost o dotaci si nechal žadatel zpracovat 
specializovaným dotačním poradcem Ing. Janem 
Prokopem (IČ 74939254). Administrativu při 
realizaci projektu je žadatel si schopen zajistit 
vlastními silami, případné komplikace ve 
spolupráci s avizovaným poradcem. 
Účetnictví firmy je vedeno specializovanou externí 
společností. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady ria 
projekt 174 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 69 600 Kč 40,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace 69 600 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 0 1 

'Kč 
ř-

,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 104 400 fee 60,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
spoluúčast 104 400 KČ 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty El 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů < -•, je.) adU• ktere k zad°sti Přikládáte a očíslujte 

1 • Výpis z registru osob 
2. Informace o firmě 
3. Cenová nabídka od dodavatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu sí ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouvni 
Výzvy k předkládání projektů čuzeni žádosti požadované v bodě 14 

-

- projekt spiňuje kritéria e Podm,nky uvedené ve V^é k pfedk,ádán, Projek,0 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení řárí™*' -
podmínek uvedených i/ bodě 14 Výzvy k předkládán! kpodání dle 

Na daléi řádek (odřádkován,, „ teXto,ém poll sa dolete Znůtin, k,éves CTRL • ENTER 

V Velkém Meziříčí dne 28.6.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 
k 



FELDER Group CZ 
CZ - 155 00 Praha 5 • Jáchymovská 721 • Česko 
Tel. +420 220 516 596 • Fax. +420 251 512 772 
www.felder.cz • info@felder.cz 

Liška Michal 
Zahradní nábytek 
Mostiště 63 
594 01 Velké Meziříčí 

Zákazník.: LISKÁ Pr . 
Vaše objednávka č.: ® ' 
Výrobní číslo stroje: K700S aše značka: 

Naše značka: 

JUBILEJNÍ NABÍDKA "60 let značky FELDER" 
Vážený pane Liško! 

děkujeme za Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout 

FELDER FORMÁTOVACÍ PILA K 700 S 

23/06/2016 
9L2MB 
C2 

i 
P 

z registrovaných značek FELDER KG • Nabídka Nr.: 36-2817/53 

Vyobrazeni s optimální výbavou. 
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Předností výrobku 

Nový stroj Felder představuje vždy investici, která se vyplatí. 

Přehled výhod 

$ 

. Formátovací posuvný stůl „X-Roll" s lineárním vedením pro nejvyšší přesn^a životnost 

• Bezúdržbové a vůli nevykazující náklopné segmenty „Easy-Glide" 

Ověřená kvalita jednotlivých komponentů 

• Výložník s pravítkem 2600 mm 



strana 3z 7 , Nabídka pro: 9L2MB - Liška Michal 30-?8 17/53 
PEUEff! 

Základní výbava 

Pilová jednotka FELDER „104" 

Agregát kotoučové pily řady Felder 700 nabízí úplně novou dimenzi klidného chodu a 

efektivity. S výškou řezu 104 mm při průměru pilového listu 315 mm a s možností použiti 
drážkových nástrojů do 19,5 mm splňuje masivní agregát nejvyšší nároky moderního 

obrábění dřeva. Šest let záruka na patentované vedení otočných segmentů „Easy-Glide" 

zajišťuje nejvyšší možnou spolehlivost při maximálním zatížení. Díky konstrukci 

nevyžadující absolutně žádnou údržbu a mazání ušetříte čas a peníze. 

Vysoce kvalitni komponenty systému a nejvyšší kvalita zpracování dodávají agregátu 
kotoučové pily 700 jedinečné vlastnosti: Otáčky pilového kotouče 4800 ot/min. 

Masivní paralelní pravítko s vedením po tvčovém profilu 

Řezná šířka činí standardně 800 mm. Měrka pro odečet polohy je přehledná a je 
integrována ve vlastním stolu stroje. Vodící AI lištu pravítka lze nejen překlápět ze svislé 
do vodorovné polohy, nýbrž i podélně přesouvat ve směru řezu. 

wíÉř i fádm 
% JP ňtiŤ) 

•'t ft" (6JAHRE 
^ v x fi P A. V 

Formátovací posuvný stůl: '"Ť" 

Formátovací posuvný stůl L, řezná délka 2500 mm 

Velkoryse dimenzovaný a na nejvyšší zatížení koncipovaný čepový a drážkový stůl „se 
vznáší" na vysoce technologicky vyspělém, moderním vedeni „X-Roll". Díky uspořádání 
vodicích kladek do tvaru X („X-Roll") se vznikající tlakové zatížení optimálně rozděluje na 
všechny strany. Lineární dosedací plocha ocelových válečků na kalených a broušených 
vodicích plochách zaručuje bezkonkurenční přesnost a klidný chod. „X-Rolt" přináší 
kvalitu a přesnost, kterou od nového stroje očekáváte. A ještě jeden důvod, proč se 
rozhodnout pro FELDER: Záruka výrobce v trván! 10 let zdůrazňuje spolehlivost jednotky 
„X-Roll". 

10 JAHRJEJ 

VÝložnlk stůl 1300 

Vykládací stůl umožňuje obrábění rozměrnějších, těžších obráběných dílů pomocí 
formátovacího posuvného stolu. O nejvyšší přesnost a tichý chod se starají čtyři vodicí 
válce teleskopického vykládacího ramena s kuličkovými ložisky. Výložník 1300 mm 
poskytuje optimální podpěru i pro velké dílce. Navalovací váleček na konci výložníku 
usnadňuje umístění opracovávaného materiálu. 

I 
Pokosové pravítko: 

Pravítko výložníku s délkou nastavení 2600 mm se může pro pokosové řezy plynule 
nastavovat mezi 90° a 45°. Na přání je k dispozici indexovací systém ve stupňovém 
rastru s dorazovými body po krocích 5°. 
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Další výbava stroje 

Poz. @453 
1 

5,5 PS (4,0 kW), 3x 400 V 

Poz. 913 
1 

Návod na obsluhu v češtině 

Poz. 71 
1 

Digitální ukazatel naklopení pilové jednotky v ručním kole 

Poz. 75 
1 

Elektromotoricky poháněná předíezová Jednotka, O 100 mm hlavní oilovví 
kotouč O 300 mm ' " pilovy 

Poz. 77 
1 

Řezná šířka 1250 mm, min transportní šířka 1000 mm 

Poz. 84 
í • 

Jemně nastavitelné paralelní pravítko 
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Poz. 170 
1 

Úhlová šablona výložníku 

•si 

U 

Příslušenství 
1 23-0002 

Montáž a instruktáž "STANDARD" 
Úrovňová doprava stroje po pevném povrchu 
do budovy min. šířka dveří 1,2 m.Součinnost 
zákazníka nutná. 
Elektrické připojení musí připravit zákazník 
provede kvalifikovaný elektrikář. 
Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení a nava
zující provoz zajistí pracovník firmy 
FELDER provádějící montáž. Zápis o přejímce 
bude vyhotoven na tiskopise FELDER. 

1 01.1.250 

Fréz. a bezpečn.sada a sada dorazů FELDER 
ELOXOVANÁ pro dorazy 
Elox. HLINÍKOVÉ doraz, profily pro fréz. 
550mm a vodicí pravítka 2 x 6mm a 2 x 3mm. 

Mezisoučet CZK 216,141.00 

Vaše cena CZK -42,141.00 

Celkem CZK 174,000.00 
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Platební podmínka 

bez DPH, DIČ 
10% záloha, zbytek před dodáním 
CIP Syrovice 
dle dohody 
15/12/2016 
12 měsíců 

Prosíme Vás o posouzení této nabídky. Budeme se těšit na Vaši objednávku. 
Pro Vaše případné dotazy je Vám plně k dispozici náš FELDER tým. 
S přátelským pozdravem 

FELDER výroba strojů 

Cena celkem 
Platba 
Dopravné 
Dodací termín 
Platnost nabídky 
Záruka 
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Kraj Vyseto«ii 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cg) 

I Základní pojmy 
ill Pod pojmem podnikatel se rozumí osoba zapsaná v českém obchodním rejstříku, osobo, klerá 

oodnlká no základě živnostenského oprávnění, osobo, která podniká na základě jiného nei 
ifvnostenského oprávněni a nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zopsána do 

příslušné evidence. 
Í2I Pod pojmem spolřebllel se rozumí osobo, která při uzavíráni a plněni smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo Jiné podnikatelské činnosll. 
11\ Podnikatel nebo spotřebitel jsou toké dále zváni zákazník nebo kupující. 
, Píodávajícf a dodavatel je obchodní společnou FELDER KG, se sídlem KR f elder Slrasse I, A-óQáQ 

Holi In Tirol, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku Zemského soudu v Innsbrucku pod číslem FN 

213629k. 
Í51 Obchodní společnost FEIDER Group CZ s.r.o,, se sídlem Jáchymovská 721, 15500 Praho 5 

fieporyle, zopsoná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Próze, oddíle C, vložka 
11A36I le zástupce společnosti FEIDER KG s oprávněním Jejím jménem sjednával smlouvy, 

I. >r. a ^ .jl. _ ÍEinPP C,Ann ť" 7 > r a tuó 
podepisoval o uplatňovat pri 
jménem poskytuje pozáruční 

práva prodávajícího z nich vyplývající. FEIDER Group CZ s.r.o. svým 
<nl servis předmělům koupi. 

Ml ̂ ObSodtiI podmínky p'oli Pfo vlechny stávojlcl a budoucí obchodní vztahy. 
<21 Obchodní podmínky zákazníka, která budou odchylné, v rozporu s těmito podmínkami nebo je 

budou doplňoval, nejsou součástí smlouvy, a to ani v případě, že budou vzaty na vědomi, ledaže by 
bvl udělen »íilovnýpl«mn/soi,hlois|e|lchplalno!ll. 

ill Oblednánlm zboží zákozník prohlašuje, za má zájem o koupi objednaného zboží. Smlouva je 
uzavřena vyplněním objednávkového formuláře a jeho podpisem oběma smluvními stranami. 
Případné změny a doplňky objednávky předpokládají další dohodu smluvních síran o změně 
smlouvy kterou smluvní strany potvrdí. Změny o doplňky jsou platné, jsou-li potvrzeny loké 
elektronicky, za předpokladu, že byly druhé smluvní straně doručeny. Prodávajíc! vždy potvrdí 
následné objednávku do dvou týdnů od uzavřeni smlouvy, pokud splnění nenastane dříve. 

!l'í ^Všechny ceny plalí pro dodávky ze závodu, A-6060 Halí In Tirol, Rakousko, 
to Pokud není sjednáno něco jiného, považuje se celková cena za pevnou cenu bez DPH. Spotřebitelům 

a podnikatelům neplótcům DPH je k této ceně připočítána DPH v platné výši, 
{3} Ceny neobsahuji náklady no zaslání a dopravu. 

| u' ^V^h^dodávky íb provádějí, pokud není sjednáno něco jiného, ze závodu, A Ó060 Holi in Tirol, 
Rakousko na riziko a účet příjemce. 

121 Jestliže Je zboží podnikateli na jeho žádost zasláno, u něj postavena nebo instalováno, přechází 
riziko nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení opuštěním závodu na podnikatele bez 
ohledu na to, zda se odesláni provádí z místo plněni a kdo nese přepravní náklady. 

(31 Pokud byla v objednávce se spotřebitelem sjednáno přeprava a pojištění, přechází riziko nebezpečí 
nahodilé zkázy a nahodilého zhoršeni prodané věci také při koupi se zosláním teprve předáním věci 

(41 Pokud zákazník nepřevezme zboil včos a pokud výslovně nebo mlíky odmítne převzll zboží 1 po 
stanoveni přiměřené dodolečné lhůty, může prodávající odstoupil od smlouvy a požadovat náhradu 
škody. Totéž plotl pro opožděnou úhradu sjednané konečné Částky, 

151 Vlastnické právo k obalům přechází na odběratele okamžikem předání a převzetí zboil a 5 ním i 
veškeré povinnosti vyplývojící se zákona o obalech. 

V Dodací termín, vyšlí moc, stávka, výluka, subdodavatelé 
11} Uvedené dodací termíny jsou sjednány v čosovém rámci. 
121 Uvedené dodací termíny mohou býl dodrženy pouze při úplném a včosném zajištění dodávek 

orostředníctvlm dopravce sjednaného kupujícím. Poruchy v obchodní činnosti prodávajícího nebo 
u Jeho subdodavatelů, za které prodávající neodpovídá, zejména stávky, výluky Jakož i případy 
vvJŠl mocí Metá spočívají v nepředvídotelné a nezaviněné události, mojí za následek přiměřené 
prodlouženi dodací lhůty. 

til Dohody sjednané po uzavření smlouvy, zejména ohledně technických detailů, které mohou ovlivnil 
dodací lhůlu, maji za následek jeji přiměřené prodloužení. 

Ml U piodíepl» dodávkou, kletá spočřvojl v okolnostech, zo něž prodávajíc! neodpovídá, |e zákazník 
oprávněn odstoupil od smlouvy, jestliže po uplynutí sjednané dodací lhůty bude písemně urgovot 
dodávku a talo nebude poskytnuto během dali! přiměřené dodatečné lhůty, počínaje dnem doručení 
oísernnó námitky z prodleni. Dalíí nároky zákazníka na náhradu Škody jsou vyloučeny. 

151 U Škod vwilÚých z prodlení i dodávkou odpovídá prodávající pauze za úmysl a hrubou nedbalost. (ůí Pokud so prodávajícímu podle odsl. 2 znemožní nebo nepřiměřeně ztíží dodávka nebo plněni, 
jo prodávající povinen oznámit tuto skutečnost zákazníkovi, jokmlle se o ní dozví; povinnost 
prodávajícího dodat zaniká. 

Ml' ^NenNi slcdnánů jinak, je kupní cena včetně eventuálních vedlejifch nákladů splatná nejpozději 
během 12 dnů od data vystavení faktury. 

(2} Pro včosnosl plolby Je rozhodující dojití platby u prodavojlelho. 
(3| Platební poukázky a Jeky ss přijímají pouze podle zvláštní dohody a pouze za účelem platby při 

zaúčtováni vlech nákladu. 
(41 Prodávající má vůči podnikateli nárok na úroky z prodleni ve výši 1,5 % měsíčně. Prodávající si 

vyhrazu'o nárok prokázat a uplatnit náhradu škody vzniklou prodlením. 
{5) Prodávajíc! má vůči spotřebiteli nárok no úroky z prodleni ve vý!i základní úrokové sazby (Rakouské 

národní banky www.oenb.cl) zvýšené o 5 procentních bodů, 
(ů| Vůči nárokům prodávajícího může zákozník provést započtení pouze tehdy, pokud fe jeho 

pohledávko nesporná nebo |e k dispozici pravomocný titul. Totéž platí pro zadržovací právo 
zákazníka, přičemž, zadržovací právo se musí vycházel vztahovot na nároky na základě kupní 

(7| i'okud'nebudou včas uhrazeny dilčl pohledávky nebo pokud bude na mojetek zákazníka podán 
návrh na zahájeni vyrovnávacího nebo konkurzního řízení, je prodávající oprávněn s okomžílou 
účinnosti prohlásil za splatná všechny dosud nezoplocené pohledávky. 

(0| pokud zákazník dluži úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovil, že 
budo splátka nejdříve započtena na starlí dluh. 

(9) V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada výdajů souvisejících s upomínkou (maximálně 20,-
euro) za jednu upomínku a náklady v případě právního zastoupeni ve výši rakouského advokátního 

tarifu, 

VII, Od|>ovčdno5l za vady 
dl Prodávající uspokojí v případě yad nároky kupujícího podle vlastní volby, a lo provedením opravy, 

náhradní dodávkou nebo snížením ceny. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, 
(2) Zákazník je povinen neprodleně zkontroloval zboží a Ihned písemně a konkrétné reklamoval 

eventuální vady. (3) Je-tl zákazník spotřebitel, může sl v pMpodě vady vybral, zda se má Jeho nárok uspokojil formou 
' opravy nebo náhradní dodávky. Prodávajíc! Je však oprávněn odmítnout druh zvoleného náhradního 

plněni, pokud je toto možné pouze s nepřiměřenými náklady o je k dispozici jiný druh dodatečného 
plnění bez podstatné újmy pro spotřebitele, Nároky na náhradu Škody jsou vyloučeny. 

(4) K odstrurienl vad Je zákazník povinen poskytnout přiměřenou lhůtu. Pokud se béhem lhůty k 
odstraněni vod, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plněni, 
můio zákazník odstoupil od smlouvy nebo požadoval snížení kupní ceny. Zákazník má právo 
odstoupit od imlouvy, (en pokud vady představují podstatné porušení smlouvy. Smlouva je porušeno 
podstatně, pokud vada vylučuje nebo výrozně omezuje použití předmětu koupě pro obvyklý účel 
nebo ma?í oprávněné očekáváni zákazníka týkající se vlastností předmětu koupě. (5) Spotřebitel je povinen písemně oznámit zjevné vady ve lhůtě 10 dnů, poté co obdrží zboží. 

(6| Vady, která nejsou zjevně patrné oni při důkladné kontrole, musí podnikatel uplatnit neprodleně po 
lejích zjištění. 

(7) Nároky z vad, které nejsou zjevné, nelze upfolil, jestliže je podnikatel nebude písemné reklomoval u 
prodávajícího v přiměřené době poté, co byly zjišiěny, a to bez ohledu na to, zda v tomto okamžiku 
již došlo k montáži zboži, 

(8) U podnikatelů se promlčují nároky z vad jeden rok od dodáni zboží. U spotřebitelů činí promlčecí 
lhůta dva roky od dodáni zboží, 

(9) Zákazník je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu se zbožím, V případě 
nedodrženi návodu k obsluze zaniká odpovědnost prodávajícího. 

(10) Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávojící povinen zajistit, vyplývají výhradně ze 
smluvních ujednání se zákazníkem a nikoli z vychvcrfoyánl zboží, reklamy, prospektů apod, Zákazník 
neobdrží záruky v právním smyslu, 

Vlil. Nárok prodávajícího na náhradu za užIvÉlif 
Pokud zákazník vrátí věc kvůli odstoupení nebo nepa§9Í, je prodávajíc! oprávněn za dosavadní 
užíváni věci požadoval úhradu za užívání, jakož i nasjsiy na navrácení v předešlý stav. Pro výpočet 
nároku no náhradu za užívání se zohlední optický a tecimický stav vráceného předmětu koupě. 
Úhrada zo užíváni činí nejméně 30 % kupní ceny nello, jbkoi 1 dolíí poplatek za používáni ve výši 
4 % z celková úhrody zo každý započatý kalendářní mějfc. 

IX. Odpovědnost ' 
Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaméštnanců prodávajícího vůči zákazníkovi 
|e kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučeno. , 

X. Výhrada vlastnictví * 
(1) Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za zboži včetně všech souvisejících pohledávek 

prodávajícího ve vlaslnlclví prodávajícího. 
(2) V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí zákazník svoje pohledávky 

za dlužníkem prodávojícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Zákazník |e povinen 
prodávojíctmu písemně potvrdit postoupeni pohledávek. 

(3) V případě zásahů Iřellch osob, zejména při obstaveni předmětu koupě, ja zákazník povinen tuto 
skulečnost neprodleně aznómlt prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví 
prodávajícího. Zákazník uhradí všechny náklady, které musl býl vynaloženy na zrušeni zásahu a na 
opětovné opalřoní předmětu koupě, 

(4) Dokud trvá výhrada vlastnictví, jsou prodej, zastavení, pra vod vlastnictví, pronájem nebo jiné 
přenechání předmětu koupě omezující zajištění prodávajícího přípustné pouze po předchozím 
písemném souhlosu prodávajícího. 

(5) Během doby trváni výhrady vlastnictví je zákazník oprávněn držet a používal předmět koupě. 
(6) V případě porušeni povinností zákazníka uvedených v odsl. 1 až 5 má prodávajíc! právo odstoupil 

od smlouvy. 

XI. Odstoupení 
(1) Bez ohledu nn Jiné zákonné a smluvní důvody Je prodávající oprávněn odstoupil od smlouvy, pokud 

zákazník uvedl nesprávné údoje o své bonitě, zastaví svoje plaiby nebo dílčí platby, na jeho majetek 
je podán návrh na zahájení konkurzního řízení nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze 
od prodávajícího spravedlivě požadovat, oby byl smlouvou vázán. 

[2) Prodávojícl je oprávněn odstoupil od smlouvy, pokud se po uzavřeni smlouvy vyskytnou okolnosti, 
kvůli nimž není dodání možné nebo je nelze z hospodářského hlediska spravedlivě požadovat. 

XII. Místo plněni a příslušný soud 
(1) Pro spory z tohoto právního vztahu je příslušný soud sídlící v A-6060 Hall in Tirol, Rakousko. Pokud 

není dohodnulo jinak, je místem veškerých plnění smluvních stran sídlo soudu. 
(2) Právní vztah se řídí rakouským právem s vyloučením zpětných odkozů norem zahraničního práva. 

XIII. Ostatní 
111 Změny a doplňky must mít ke své účinnosti písemnou formu. 
[2) Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně. 
(3} Prodávojící je oprávněn převést veškerá práva o povinnosti včetně těch, které vyplývojl z těchto 

obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázal se lok ze svých povinnosti. 
V souvislostí i llmlo převodem se mění rovněž místo plnění a příslušný soud na sídlo smluvního 
prodejce. Zákazník musl být o lálo skutečnosti neprodleně informován. Zákazník s tímto souhlasí. 

(4) Neplatnost nebo neúčlnnost Jednotlivých ustanoveni nezpůsobuje neúčlnnost či neplatnost ostatních 
ustanoveni, 

(5) Budou-li jednotlivá ustanovení lěchto podmínek neúčinná, vykládají se v lom smyslu, že místo nich Je 
v rámci lěchlo podmínek zamýšleno přípustné ustanoveni. 

(6) Pokud spotřebitel ob|ednává zboží elektronickou cestou, prodávající neprodleně potvrdí doručeni 
objednávky. Potvrzení o doručení objednávky ještě neznamená závazné potvrzení objednávky. 
Potvrzení o doručení může být spojeno s prohlášením o potvrzení objednávky, Jínok prodávající pří 
elektronické objednávce od spotřebitele uloží text smlouvy a na žádost spotřebitele mu zašle spolu s 
limito Všeobecnými obchodními podmínkami zašle e-mailem, (7) Záruční a garanční podmínky FEIDER KG jsou uvedeny v příslušném návodě k obsluze, popř. na 
internelové stránce FEIDER KG pod VAVW.felder-group.com. 

XIV. Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské obchody podle zákona na ochranu 
spotřebitele 

(1) Náklady na dodávkui Náklady na zaslání, popř. přepravu hradí kupující. 
(2) Smluvní vztah se íídl rakouským právem, 
(3) Právo spotřebitele na odstoupení u smluv uzavřených na dálku (Ij, bez současné fyzické přítomnosti 

smluvních stran): 
1. Spotřebitel má právo zrušit smlouvu vůči prodávajícímu během dvou týdnů po obdržení zboží. 

Zrušeni nemusí obsahoval žádné zdůvodnění a prohlašuje se vůči prodávajícímu písemnou 
formou nebo vrácením zboží, přičemž k zachování lhůty slačí včosné odesláni, Právo odstoupit od 
smlouvy nelze uplatit, pokud se smlouvo týká poskytování služeb, byl&li se souhlasem spotřebitele 
zahájeno plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od tmksuvy, nebo zboží bylo upraveno nebo 
přizpůsobeno podle požadavků spotřebitele, nebo pro svůj charakter nemůže býl vráceno. O úpravu 
podle požadavků spotřebitele se jedná vidy, je-li spotřebiteli dodáno zboží, které není obsožono v 
katalogu prodávajícího. 

2. Spotřebitel ja povinen při uplatněni právo na zrušeni smlouvy vrálíl zboží zpět. Náklady na 
vrácení zbažl hladí při uplatněni práva na zrušeni spotřebitel. Pokud dodané zboží neodpovídá 
objednanému zboží, hradí náklady na vráceni prodávojící. 

3. Spotřebitel Je povinen poskytnout náhradu za používání zboži určenou podle Jeho opotřebeni. 
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty, která při užívání překračujícím pouhé vyzkoušení vede k 
lomu, ie zboží již nemůže být prodáno jako „nová", Náhrada nákladů na vrácení zboží (náklady 
na dopravu a monipuiocl) se sjednávají joko paušální ve výši nákladů na dopravu zboží, Náhrada 
zo užívání se sjednává ve výši 0,5 % kupní ceny za každý zopočatý kalendářní den od dojili zboží 
kupujícímu do převzetí zboží od spotřebitele. Náhrada za snížení hodnoty člnl nejméně IQ % kupní 
ceny, pokud není ve skutečnosti vyšší, 

4. Právo na zruíent neewstvje v dodávek strojů, kleté byly vyrobeny podle specifikace zákazníka nebo 
kleté, na základě Jejich vlastnosti, není možné zaslat zpél. O výrobu podle specifikace zákazníka se 
jedná zejména tehdy, je-ll spotřebiteli dodáno zboži, které není obsaženo v dodavatelském katalogu. 

Zákazník výše uvedené všeobecné obchodní podmínky přečetl a 
je s nimi srozuměn, což potvrzuje svým podpisem: 

Místo/Dalum 

Podpis zákazníka 

http://www.oenb.cl

