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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 25.10.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 25.10.2016 
\J 1 ' 7 

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 26.10.2016 f-7 
Poznámka: { 
Subjekt (IČO: 40465390), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 25.10.2016 14:48:59): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0149 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, 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. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



y s o c m a  
Žižkova 5 7, 58? 33 Jihlava 

KUJIP0163YNL 

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") 

FV01696.0149 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 

Pavel Mrňa 
se sídlem: Koněšín 148, 675 02 Koněšín 
IČO: 40465390 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-1738710257/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Kombinovaný dřevoobráběcí stroj", 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) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou \/ záhlaví 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 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc 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 425 000 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Vvše dotace v % 35,29 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 64,71 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 275 000 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 (Úř. věsí 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 
záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného 

V nrokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
? 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 

. příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2017. 

o\ 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: v 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 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), 

q) 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, 
i) 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 Výdeji 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 FV01696.0149", 

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

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

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny 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. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany 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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 6. 2016. 

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

V Koněšín dne /ní.p ^ V Jihlavě dne 
11 10, 2016 

IČO: Jivsi Mrňa 
ín 148 , 675 02 
0 fič: 917306204543 
l»003»~5Ír 

Ing. 
náměstek hejtmana 

Kv, ij ma 
Žižkova 5 7 ,  587 33 Jihlava 
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K r a j V y s o c m a  
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) f V t > 1 6 % . 0 4 4 c \  T >  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

Vi. 

FV01696-30_06_16-174 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu Kombinovaný dřevoobráběcí stroj 

identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Pavel Mrňa 

identifikační údaje žadatele 

Právní forma: OSVČ 

identifikační údaje žadatele 

Ulice: Koněšín 148 

identifikační údaje žadatele 

Obec: Koněšín 

identifikační údaje žadatele PSČ: 67502 identifikační údaje žadatele 
Pošta: Koněšín 

identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 40465390 

identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerční Banka 

identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 115-1738710257/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Pavel 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Mrňa 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: majitel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Pavel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Mrňa Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: majitel 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: autoopravna@konesin.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 00420603258515 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Koněšín 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podáni žádosti) 

V současné době zajišťuji v rámci svého podnikání 
služby v oboru autodopravy, autoopravny a 
projekční činnosti. Současně zaznamenávám 
poptávku drobných zákazníků o dřevovýrobky, 
kterou bych rád zahmuldo činnosti ̂ svého 
podnikání # 

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

Rozšíření nabídky mého podnikáni^ blízkém okolí 
o další odvětví ^ 

i 

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

Po pořízení kombinovaného dřevoobráběcího 
stroje budu poskytovat v blízkém okolí 
dřevoobráběcí služby pro malé výrobky pro 
potřeby kutilů, domácností a staveb 

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

Nákup kombinovaného dřevoobráběcího stroje 
FELDER CF 741 professional, jeho instalace a 
následné proškolení obsluhy 

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

Zvýšení počtu zaměstnanců a 
konkurenceschopnost na trhu 

7, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

10/2016-9/2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Po objednání stroje budu včetně svých 
zaměstnanců proškolen dodavatelem, který zajistí 
kromě dodávky stroje i jeho instalaci a spuštění do 
provozu - jedná se o odbornou firmu. 



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 na 
projekt 425 000 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 150 000 Kč 35,29 % 

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 150 000 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 0 

á 
,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 275 000 K6 64,71 % 

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 275 000 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 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 • 

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 zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajisti 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 1.1. do 31.12.. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
M) 

Doložení náležitosti dle zákonaCenová nabídka 
Výpis 2 registru osob 
Informace o firmě 

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládáni projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podáni dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém polí se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Konššíně dne 30.6,2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



Kraj Vysočina 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733 

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ 

Datum podáni: 30.06.2016 18:28:49 

Věc: Fond Vysočiny, Grantový program "Rozvoj 
podnikatelů 2016" 

Poznámka: 

Odesilatel: Pavel Mrňa, 148/, 67502 Koněšín 

ID DS odes.: drq74pc 

Počet příloh 1 
dokumentu: 

Seznam el. Žádost_vč_přííoh.pdf; Výpis.pdf 
souborů: 

Přiděleno: Odbor regional, rozvoje 

EL. PODATELNA: 

Identifikátor el. podání: 
Předmět: 

Datum doručení: 
Datum stažení: 

Stav el.podání: 

Datum zpracování: 

Zpracoval: 

Výsledek zpracování: 

Podpis: 
Ověření: 

Datum ověření: 

Časové razítko: 
Ověření čas. r.: 

KUJIXP152YUX 

Kraj Vysočina 

KUJI0C179U2C 

Fond Vysočiny, Grantový program 
"Rozvoj podnikatelů 2016" 

J 
30.012016 18:28:49 
01.0%016 14:02:57 

Podáno  ̂

04.07.20:1,6 06:43:18 

Bělková Jit̂ a, Refo„POD,VYP 

podání přijato 

Ověřeno 
OK 

04.07.2016 06:43:18 

Ověřeno 
OK 

Datum a podpis zpracovatele: 



fB.DKR Group CZ 
CZ • 155 00 Praha 6 • Jáchymovské 721 • česko 
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Pavel Mrňa 
Koněšín 148 
675 02 Koněšín 

Zákazník.: 
Vaše objednávka č.: 
Výrobní číslo stroje: 

MRNA 

CF741P 

Praha, 
Vaše značka: 
Naše značka: 

JUBILEJNÍ NABÍDKA "60 let značky FELDER' 
Vážený pane Mrňo! 

děkujeme za Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout 

13/06/2016 
9LB33 
C2 Venera Michal 

FELDER CF 741 PROFESSIONAL 

GF 741 - TEN správný kombinovaný dřevoobráběcí stroji 

Vyobrazeni s opllmálni výbavou. 

Felder je jednou z registrovaných značek FELDER KG • Nabídka Nr.: 3.6*3434/53 strana 1 z 9 



Tirana ? z 9 , Habídkíi pro- SLB33 - Mrňa • 36-3434/53 estfigg 

Přednosti výrobku 

Kombinovaný stroj Felder představuje vždy investicí, která se 
vyplatí. 

< 
Přehled výhod 1 \ . 5 samostatných strojů v perfektní kombinaci '• 

« volitelně: Suport dlabačky 

• Formátovací posuvní affl „X-Roll" s lineárním vedením pr„ nejyyšil pfesnost a ž|volnos( 

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

• Rychlovýměnný systém frézovacích hřídelů 

• Ověřená kvalita jednotlivých komponentů. 

Hoblovací hřídel se samonastavitelnými noži pro nejvyšší kvalitu opracování 

Rychlý přechod z jedné operace na druhou 
Výložník s pravítkem 2600 mm 



fitrorm 3 2 O , Nabídka pro: 9I.B33 • Mrňa - 36-;V434'í>3 

Základní výbava 

Srovnávací/ tloušťkovací jednotka 

Srovnávací a tloušťkovací frézky firmy Felder přesvědčí dlouhodobou přesnosti, vysokým 
komfortem obsluhy, mimořádným výkonem a Jedinečnými detaily. 

Nastavení úběru materiálu provedete přesně a pohodlně přímo z místa -obsluhy, 
Srovnávávací šířka 410 mm. Snadno a rychle přestavíte Váš stroj ze srovnáváni na 
protahováni. Současné odklápění obou srovnávacích stolů. Srovnávací pravítko je plynule 
náklopné 
v rozmezí od 90° do 45°. V obou krajních polohách jsou umístěny dorazy. 

Tloušťkovací šířka 404 mm. boóni vodici lišty na tloušťkovaclm stole, 2 odpružené 

Hoblovacl hřídel: 

2 nožový hřídel šetří čas diky rychlé výměně hoblovacích nožů. Samonastavitelné nože 
zaručuji vysokou přesnost nastaveni po jejich výměně. Již žádné zasmolenf 
upevňovacích šroubů; extrémně klidný chod diky umístěni nožů v hřídeli; maximální 
životnost ostři. 

frézovací Jednotka; 

Kompletně nové vyvinutá frézovací jednotka Felder Série 700 hledá sobě rovné! 

- Využitelná výška frézovacího hřídele nad rovinou stolu 115 mm (Na přání: 140/160 mm) 
- Snadná změna otáček z přední strany 
- 4 otáčky 3500, 6500, 8000, 10.000 ot/min. 
- Frézovací hřídel riáklopný 90°-45° směrem dozadu - nastavitelné ručním kolem 
- Rybinové vedeni výškového přestavení 
- Optimální útlum chvění diky těžké litinové jednotce 

V okružních pilových a frézovacích agregátech řady Felder 700 a 900, Jakož i Format-4, 
splňuje vedeni náklopných segmentů Easy-Glíde nejvyšší nároky řemeslné výroby i 

Rychlovýměnný svstém frézovacích hřídelů: 

Neomezené možnosti použiti vašeho nového stroje budou ještě dále umocněny 
systémem rychlovýměnného hřídele. Obzvláště při sériových pracích oceníte možnost 
extrémně rychlé výměny hřídelů s upnutými nástroji či hřídelů s různými upínacími 
průměry. A „třešničkou na dortu" je možnost použiti vysokootáčkového hřídele pro 
stopkové frézy s rychlosti 15.000 ot./min. 
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Frézovací pravítko ..230" 

Frézovací pravítko je určeno pro nástroje pro max. 0 230 mm. Jemné nastavení vodící píochv úb 
strany frézovacího pravítka je stadardem. Odsávání odfrézovaného materiálu zajišťuje intearovar 
odsávací hubíce. Maximální průměr nástroje 230 mm, maximální upínací výška nad rovinou stolu 
mm, průměr odsávací příruby 120 mm, prašnost ověřena a potvrzena certifikovaným zkušebním 
ústavem. Vodící píocha úběrové strany jemně stavitelná -5 až +25 mm 

Systém onakované aretace frézovacího pravítka 

Systém opakované aretace zaručuje rovnoběžné nastavení vodících lišt s posuvným 
stolem a umožňuje rychlonastavení frézovacího pravítka ve vztahu k průměru nástroje 
Rychleji se systémem opakované aretace! 
-Automatické umístění do původní polohy po sejmuti frézovacího pravítka 
-Rovnoběžné vedení vodících ploch s posuvným stolem 
-Rychlonastavení a jemné nastavení 
-Stupnice pro nastavení úběru materiálu 

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 použití - f*"-" 
drážkových nástrojů do 19,5 mm splňuje masivní agregát nejvyššf nároky moderního 
obráběni dřeva. Šest let záruka na patentované vedeni otočných segmentů „Easy-Glide" 
zajišťuje nejvyšš! možnou spolehlivost při maximálním zatížení. Díky konstrukci 
nevyžadující absolutné Žádnou údržbu a mazán! ušetříte čas a peníze. 
wsoce kvalitní komponenty systému a nejvyšš! kvalita zpracováni dodávají agregátu 
kotoučové pily 700 jedinečné vlastnosti: Otáčky pilového kotouče 4800 ot/min, 

Paralelní nravitko: 

Šířka souběžného řezáni činí 930 mm. Snadno a přesně nastavíte souběžnou zarážku 
iednoručnfm rychloupínáním; s přesnou aretací pomůže integrované přesné nastavení 
(nadstandardní) Stupnice pro souběžné řezáni je velká a skvěle Integrovaná do stolu 
kotoučové Dilv Průběžná hrana pro paralelní řezy: veškeré polohy nastavení možné! 
Paralelní pravítko se nachází vždy ve správné poloze a je v této poloze upevnitelné! 
Optimální ložná plocha. 

Fr.ymá<nvar,i POSUVný stŮli 

Formátovací posuvný stůl L, řezná délka 2050 mm 

Velkorvse dimenzovaný a na nejvyšší zatížení koncipovaný Čepový a drážkový stůl „se 
vznáší na wsoce technologicky vyspělém, moderním vedení „X-Roll". Diky uspořádán! 
vodicích kladek do tvaru X („X-Roll") se vznikajíc! tlakové zatížení optimálně rozděluje na 
vífirhnv ctranv Lineární dosedací plocha ocelových válečků na kalených a broušených 
vodicích olochách zaručuje bezkonkurenční přesnost a klidný chod, „X-Roll" přináší 

. „fesnoSt kterou od nového frézovacího stroje s kývavým vřetenem očekáváte. A 
jeíéjeden důvod, proč se rozhodnout pro FELDER: Záruka výrobce v trvání 10 let 
zdůrazňuje spolehlivost jednotky „X-Roll1". 

4 
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Vvložník 1100 

Vykládací stůl umožňuje obráběni rozměrnějších, těžších obráběných dílů pomoci 
formátovacího posuvného stolu. O nejvyšší přesnost a tichý chod se starají čtyři vodici 
válce teleskopického vykládacího ramena s kuličkovými ložisky. 

Pokosové pravítko: 

Orovnávací pravítko výložníku s délkou nastaveni 2600 mm se může pro pokosové řezy 
plynule nastavovat mezi 90° a 45°, Na přáni je k dispozici indexovací systém ve 
stupňovém rastru s dorazovými body po krocích 5°. 

Další výbava stroje 

Poz. @454S 
1 

3x 400 V, výkonový stupeň S6 50 Hz 5,5 kW Přepínač hvězda - trojúhelník 

Poz. 913 
1 

Návod na obsluhu v češtině 

Poz. 118 
1 

Elektromotorické výškové nastavení frézovací jednotky s LED zobrazením polohy ("Power-Drive 
(#110) 

Poz. 44 
1 

Spirálový hoblovaci hřídel Silent-POWER 
Nový hoblovaci hřídel Silent-POWERR se spirálovým ostřím, exkluzivně v 
srovnávacích a tloušťkovacích frézkách koncernu Felder. Přehled výhod... -
Extrémně tichý, hlukové zatížení sníženo na polovinu - Dvacetinásobné 
prodloužení životnosti ostří - Velký vyklízecí prostor pro třísky - Opracování 
povrchu bez vytrhání - Čtyřnásobné ostří břitové destičky - Redukce 
potřebného příkonu stroje 
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Poz. 53 

1 

Elektromotorické výškové nastaveni tloušťkovacího stolu s digitálním 
zobrazením polohy ("Power-Drive" D1) 

Poz. 71 
1 

Digitální ukazatel naklopení pilové jednotky v ručním kole 

Poz. 75 
1 

Elektromotoricky poháněná předřezová jednotka, O 100 mm, hlavní oilovtf 
kotouč O 300 mm ' y 

Poz. 73 
1 

Propojovací stolek pilového a srovnávacího stolu (pro paralelní pravítko) 

Poz. 103 

1 

Frézovací hřídel průměr 30 mm, činná výška nad rovinou stolu 115 mm 

Poz. 110 

1 

Ukazatel úhlu naklopení frézovací jednotky v ručním ovládacím kole (1119) 



Poz. 117 
1 

Eloxované vodící ALU lišty s bezpečnostním pravítkem (#112)? 

Poz. 164 
1 

Pokosové pravítko pro všechny typy posuvných stolů 

Poz. 169 
1 

Pravítko výložníku 3200 mm s 2 dorazy místo 2600 mm 
(#166/168+159/160) 
Teleskopické pravítko výložníku umožňuje řezy až do 3200 mm, 
Ergonomicky umístěná stupnice a odečítací optika dorazů zuručují přesné 
nastavení. Pravítko je polohovatelné 90°-45°, přesná poloha 90" je 
garantována západkovou pozicí. 

Příslušenství 

1 23-0004 

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

Vaše cena 

Cena bez DPH 

DPH částka 

Celkem 

Platební podmínka 

21.00% 

CZK 492,096,00 

CZK -67,096.00 

CZK 425,000.00 

CZK 89,250.00 

| CZK 514,250.00 

Cena celkem kez DPH, DIČ 
piatba 10% záloha, zbytek před dodáním 
Dodací termín dle dohody 
Platnost nabídky 12/12/2016 
Záruka 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 
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VŠIOBICNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY © 

f. ZáMadnf po|my (1) Pod pojmem podnikatel si rozumí tfiba zopsoná v feiiiro obchodním rejstříku. owba, která podniká no základe zivaoiionskiho oprávněni, osobo, Vřtrá podniká -zůViotM |tnélw> než íívnosteflíkiho opfávnínl o Píbo osobo, která ptovcaufc zemťdéUkov ť/fob-j o je zxipsóno drt pJIjluM evidence. {2} Pc.-d pojmam sp.vfobifíl tu ravjtní osoba, Itíro pJj vtorMní o pfňěrtl wlouvy nejsdná v lámci jvé obchc-ant nebo jiné podníkatohké řliwoíti. {.1| FWdnfkotel nebo tpotfabfcl J»o Joká dáfe zvi'il zůlounft nebo kupující. J4| Prodávnjíd o dodával |o obchodní ipíAxnosI fElDCS KG, 19 >lí«m KR Felder Stoma 1, A-áOáO HoB In Tirol. ŘoVcvsko, 2opwná v obťlwdňtw rejstříku Zemského sovdu v 1/wk'ycku p->d {fctsm FN 213*29*. {5} Obchodní ipoMcnasf FEIDKGrajpCZjJO., ws tWiam J&hymOftká721, 15500 Prwboí Kepotyjt*, zufooná v otd.odntra re|vtí&u vedswéra Méitjkym wodom v froze, oddíle C vlaikq 136361 Je záUopte »poiaŽn<uh fElDCR A3 1 oprávninlm jejím Jménem jjcdr-ávol tmfowy, podopUovot o upíalfiorot práva prodávajícího 2 nich vypkJso|t'e( FEUMft Grcvp CZ íj.o Ttým jménem poskytuje poiárvinl wrvto předmítia kojpé. 
li. Uiavřenf vníouvy II) Obchodflf podmínky jJaH pio ví«tiny tíávojící o bjdovtl obchodní vztahy. (2) Óbchodn! podmínky zůkoznlko, Ida'i budou odchjtr4, v tozpcrj 1 límífo podmír.lrur.) nebo |» bxfeu dopwcw', nejtou »ťw?óití Mikwy, o w ani v pnpatíé, ie budow vzaty r»D vřdomf. ledoxe by by! odóUn plavný pt*eir̂ ý »uhía> t jejich pksínojn. (3} Objednáním zboil zákazník přoVdaiujs, Jo má 2ůjcm o koapí ohftdr.aného zbelí, Smlouvo }o ujovfnno vyplením fibjfldnávkového wffiiJáíe o jeho podpljein oblmo jm'uvniml stionoml. mpodoi xm&ny o doptóky objedntiyty pTedfx l̂ódo]! dali! cWioíKi unHwiích iUnn o zrnině imlov^y, klefůa ínJim>I ijiony poStoU- ZmSflj' a dsplÁVy }iog pícrtné, jioíhlí pohrztny tnU eWHfiwkiy, za p-TidpoUo ,̂ io tr/ty d'vKi ifrjyvnl •trunS dwuiífiy, ProdCwuJftí vidy poKrdl ňáiladfii «b}edoávVu do dvoo r}dr\d od utovíMÍ inknny, pobd ipíftlní rtsrwikJt# dilve. 
III, Ceny ()) VT«hfty Mr?y plofí pfa dc^dyly i$ závodu, A-60Ó0 HuJI ín lifcJ, RoVoyiko. P) Tolud r,9tsl s|tdnňňo tito frn&Ko, povt> f̂» tř <*na za p*.wj c-snu 1>íz DPH Sptt(«b!ls!íi7i o podftllioklým níf-tófcům DPH je k líto cení přípo5ftáM» DPM v fJobií výíi. (3) C«rty flťobwhujl nóVbdy f-o zgjlóni <j dfpfov ,̂ 
IV, Dotlávka (!) VSechny dodávkv >e prcA-ódSjí, pcWd Míl if«dr4no nč-10 jínéřto, *9 zóťodv. A 6060 Hafl lo TlnJ, RcIquíIo mi /hiL> a príjeffiC«j, (2) |ó ziwil jw>dfiili(jiíJi M jftbo iódoy zojláno, v něj pů^uv-eno níbo ífiWulovór.o  ̂ (rfecMzi riziko nebeipeíi rotadiU zk^zy o noHodtó<Ho zhodení opiižiWm xi*o6<) no podnřVatúU bti dředu nu K>, zdu te odstlán! ptihtidí % ml̂ a pinint o kdo nws pFcpfaval oňlJod/ (3i PoVvá bj-ío 1 obifrdnóvM >s spotfsfctteí»™ s.edridriu p7»pivivo o pijíýir.l, ilzSo neb«ipsti nahodilí xUiy o nahodilého zKcusefll prodaj v4ct řaVá p?l houpl se ttjdňnta ieprve pfddáritw y&J ipoffébíwii. (4j r«li-d liAíanít níspíevtiřT/e zboží v<OJ o pobíd rtrf>t> ffilík.y odiniVi? pf<rťzH zbnil i po Hotovení pílmiříflá dodoteíiw 3iďI/, T-vte pfodávojícl odjlo-jpij od vr̂ /uvy o paStióoUj) MWody ikody, Toiíl p&i pro opo2d?nov vhtvdv ti(;d<wi kot>e£né žú>'ky. Vloi!/i!cÍ,6 ptává k obotó"> pffrchózí nn odViMílela olotniftem p/řdáî i a p-Wz6rt zbc.it o i rřift I poriiwcrf vyjUý.-ojícI «o jAkona a ofcolwh. 
V, Dodocí Hermin, vylšl mc*, sfávka, výluko, lubdodavohiíá íl| Uvudorté dodad rtfmfny |»ou $l«Jráfty v ceiOv&n tám<} (2| Uvedené dodá1;! terminy mohou být aodtitn/ pouze pj! íplném o vřo>nám zofjtiní tfcdáfík píojfřřdnkfvúT* <Svptav;b í(*doof-<ho kupvjk'm řoí̂ hy v obchodní ilnnaui p?wífr.TiJfcIho wbo u jnhft iubdadavittelú, za které píodávajid neodpovídá, zíjmí/ra iKiyky, výfji,y joloi I p)/p<»dy v/HI mod, Mesé (podfvujf v nep/ocMdaí«!M o nnzavmífti udólojtí, mnp ja ňáiledtk přimiVcmi p<CKÍkw?ef>[ dodoci (h&ty, (lij Dohledy sisdfior̂  po uzovfeni tmlowy, zíjmííta o-SkidaA rt-thn»ik^h 'JcWf-j. b«é nioíiou .xiUriii dodocí IMrtv, maji za niv^dík. |e|í pJimSfwé píodisuteM. {4} U pfťxiítíAl i dcdAvStfiu, któ/<i tpočKnJt v eiobaileih, za nit pr&dfr.ojki r^iipvnáá, ja tíkoznll 

opiůvíxln ůdsKrtiptl od řnsbyvy. Iojěío po wplynirfí ijodnoni dodací Ihfóy buda pllfiir̂ S utgyvol doító*kv o tq<o n«bud« po;Jk>inu)u bíhem dalll pJíméÍQAé dodoSířož IhÓy, p-jíířwje dním doíuíín. piiňmnb fiórnUVy z p.xdléftl. Dniíř nů^y záLozolko mj hůÍtoÍu Hod/ {jwj y>teuíéfr/. (5) U ilod rzniUjth 1 ptodknl»doáávkw odptwldá p^odjSrc^kl pouxs ia Omyji o hrubců radbotot* (6} řokvd je píodávajlefmu podU cdil 2 znemoinl nAo rHřpHmIFené xifií dodala nebo pfnínt, ffe ptodávojid (VAínon ozr.Mtl Mo Trit«unll<r̂ , jo tm it? o nl dorvi; powinojl prwlávqjl̂ Ho (Jcdcii zaniká 
VI, Platbo {)) NafíMi s|«dn<ÍAo jirwk, (a kvp»i csw v£afc>A ev«r)|ijátnk:h veiî jjlVtii n«ltkiJú ipíohpi iv£jpoíd5jí béhtm 1? dn(t od doto v>t>Or«fJ fakfwry (2) Pro včnuod p îily |« /ozr>OíKi(řcf doi>(> platby \i prodát-t̂ ícilio. J3| říoíabfil poukázky o Jekť *6 přijlmůjl porca fvxlls zmírní dol*c<i/ o povw zn i/dslem pícpfcy při zoíítoťání VSíkíj rvóV.losw {4} P/odAvoj-čI rod yýíi podnilotull <\úiuk nu sJtG+.y z ptodlsol vo výll 1,5 % tr^ilřní, ProdTrojScf vl Vyhrozvjí nárok pmfcózol o uplolnH ftáhrodu Ó»dy vznikksu préd-̂ nlnv {5| řrodfrwíki mó v<-ii spolebî 'l ndrok na úroky z pf&cřeni ve výll zókbdrJ itok»4 tnzby (RakouiU národrl banky »vww oénb oJ) xvýJeri o 5 ptixwrvnfch bodi. {6) VMI nůrok3m prodirojícíh-í mila zókozftlk ptovi»i zopc îen! pouto tcMy, pcA<,-d {o jtho pohWd&vko nesporná rtfbo j« k dljpuzkl píovcmocný lî l. To!él (JoK p<o zodriotcel právo zOkozniio, pníttri zodriovní? p^^o ia reuif vytMjs! vzIuKcv-q! mi nánAy no xóktodé kupní irobwy. (7) řokad r<«bvdou v^ai vhmisay diíil p-jHIWót-ky nebo pokud bude nu mojelsk zákazníku potksn návrh rw zahájí nl vyio-má t̂Ktho rw kankuiznlhn rtícnf. jo pmd,W(!cl opfávnSn x oLďniitou 

«iln»wjrt pichlisfl ta ipbiné yioefury dojvd r̂ znp^otené pohWd^ky. (0| Poklid zákozfliV rfl̂ íi Ohlodu nékoWxi řgkfvr ntlw d??»ch pof.Udd\-?k, mil? p*od4voj?<< 4'ono>-i', Sx Ufd« >p!á<ks nttd/rťc znpoťitna r-a JiúfS' rflvh, (9) V piípodé pitvdtwil nóiftil p'odOvojVmu náhrado výdojv iogťlteĵ kh i vpontî kou |moxl«álr>& 26,-otdo] ra (cdiw vp^vtúnkd o nákt&dy v pKpodé pr̂ r-lho íWilcvpeítJ v« výll rckooilého cdvc>kjk!n>l<> Isrifw 
VII- Odpcsvědnosl za vod/ \\) říoditajW uipokojl v oTipodfc vad ntoky WpujkíVo pňab vldUAHoiby, o to povedením opiový, náhradní dodávkou mIjo inihnlrr cíny. Nátoky no náteodu ikody jsou vybvĚeny (2) ZákozníV {0 pOíírt«ň nepnxfléně tkonfroíovo' zwii o ihned piw.tmé u W^nbřtni retlomon;! eYínJuáW wdy. (3) J»-li xAVozutk ipoífebitat, muže ji v prTpodé vody vybiol, zda vs má jeho nároV i/ipc4.ojíi fwmcy cpiovy nebo náhradní dodávky. Piodávoi'ci |e vioi oprávr-én odmftnoyi dr̂ ih 2vo'er.«ho náhradnílio plnénC pokud Je toio možné pouze i MpňmSten-frni náklady o |6 k Hispmm |inf dnA dodotóc^ho olftSnl bfiz podtíomá ujmy pro ipoifab5««!í Nároky na r̂ h'od-j Hod/ Jiou */coieny {4} k oditronSnl vod jo zákazník povíwA poikytnou* Ó3tmří«w,-o IhWu. PckydiS tó r̂n ihírty V. odttronéni sx«J, ílonormw pílmtíenS ú yl«m oWfosnm, nbpodoH paikylnovl náprw.v pliilnl. mírie zóbuni ods'-cajpril sn^siNV nebo pwiodwaí miiW kvpni tr-rr/. ZáVamlk má piárti cdslrójf-it cd >TÍ5Uvy, |en po^ud vady ptodihr/v|l pixhífilná po-nism ií-.feuvy Smlouvo |é po'uisnn p9d»Mitr>6, pokud vodo vyvčvjs nsbo vý/uzná omszgjs použili přfrdmllv kjvpi pro obvyklý »3W nebo ftwf1 cpíňvnřřá ccrAávánl záknwfei l/ke-íjfc! i a vfaH f̂S pfedcr»Siii knvp?. (5) Spf.'ffcbitol Jn psyinon pítomnř oznásn'4 Jiwná vady y* friC-hi lOdCií, p»*/é co obdril ib^kt. (6) Vod/, Llsrá níjioti z t̂rvni pal'fii oni pli dOUodn4 kc îrok, tnuil pvdntkaî l upíainH î pvodiEtó po (tjKh zpSUflí 

speki >6 ibozlm V pWptdá 
fho. fittji zujiitil, vyplývojl ťýhiud-ié zs rektaffiy, pfDsptktú opod. Zákazník 

{7| Nóroky 2 sud. kferé nsjHw r<«!zc upíot;/, j6uhl» Je podnlkoiíl rwbvde pítemně rtMtiir>o«-a» y prodíWjk:ho v pflmĚfenó wbá pt>»á, co b/ly i(>P6ny, u >o boz oWedu no h, řdn y Kurto okotniftť jí£ doílo k montíW zbolí jt |0) U podniloioB M promK t̂ nároky z vod |edon rok cd dodi? zboil. U spofebitefó ťinj p r̂alieci IMlo dra roky od dodání zbedi. f| (?) Zókoznrk jí povinen pfísAi doddorot návod/ k obtlgz  ̂tí̂  níd oddaní nóvodv k obsluze zn/átó odpoyřdnou prodav |i0j Sjednané v!oitr,oiS pTedmšto imfoiAy, kícrý ft* proíJófujicí j'idiwnlcb u}édrtůnf Je zákůzníkíffl o nikoli t vychyoV^ání rveobdrií zářwky v prámlm irnyda. 
VIM. Nórok prtxíÓYťijfcítxi no náhradu za uiívónl ,v Pokud záVuzoik víúll víc kvMJ odî ouperil nebo ntpi'iin', j« ptOí̂ ajld oprávrtěn za dotowdrJ uíbání vlci pnžodr̂ oi 6hrodg zo uikán', Jotó I náUody no roifácení v p?c<£j!)ý iiov. Pro v^pcíoí nároku na náfuodu 3U uiWňl ís zohk-dnl opKcký o technický thw1 vrceného pfadrr.ífv kovpS. Ohrudo za ulfíánf iin! níJménS 30 % kvpr-l cerry ostio, (akoi i do<U poplotek in po-->ih*án! vq výíl 

&%z onikori OSjody za kjíd  ̂zapofatf VůUnÁiírt ir.iílc. 
IX, OdpovČdnosI Odpoví dooř! zákún.iýdi záítvpt«, povéíených 010b a zaméilAcncg p»oaávoj<<S«> víwi zákoznUo )̂ bomř pffpodů únr/Uu nebo hrubé r-edboíojti vylo-̂ zsno 
X. Výhrado víflihilctví (I) Zbůzi zuUává oido íplného zoplocení kupní csny zo -ibail vitlr-S Wích iov»?>s|rcfcH pihiedirik prodovojfcftio vo slaiirúcM prodávo}Icíht>. {2) V pfipode doijiho prodej pfed úpíným zapbeenlm kupní ceny pOJtoííp! zákornfk svoje poWedó-iy za dlviíiíkem pfodávojfcíďV ve *ýH lávoiiú ví£i prodá.tjjítfmy. Zákazník |e povinen pmdávn|k/tnu píiemr« pnhrrfll poitouponi p»Siodá«4k. $| V přfpoaé závoW řfal̂ h Oisb, zejaéro pfi obitóvt-ní pfedméS) kovpé, js zúkoutik povinen fvto jtveirvoit nepiodlíné uzftůmil prodávujídmu u fell cnokv zóro-«ň upazornit nn výhradu vloitnktví prr/diVrtijít!K>. Tň^nznik uhrodl vJkKt̂  Mktody, liífá miiií b/1 vyPOÍníeny no irulení zálohu o m opětovná opoffcnl pfcdměh/ kovpí. |J) Dokud trYŮ výhiodíj vlai'nlilfi, (sov předej, zai!o-.-«ril, pftwod vloilnk+vl, poriá|am nebo pré p?en«ct)án( pTedn^hJ Wp« orMzu[iíí -zojlltanl |xodávo}̂ iha příp îsiná pouze po předchozím píiemném ioahlow pfodiťolícího, jí) Během dofcý- trváni *ýhrody vtaiíric l̂ ji zákoznlk opráťnén driel t> patřiírtrt ̂ řúdmS! kovpě. (1) V přlpodn pvruíoní poAirto+tí zákotníko wv&dea/'eh v odil 1 ož 5 rňá předávající právo ocUíoupn od smíouv-y. 
XJ. Odkoupeni ID tvz ohJ»du no |(ní zákonné o ímlvťni d&vody je prftdávojieí opfáynžn odiís«p!l od ímlíwy, pcAvd zákoznlV «vetfl nsjprávnfe ůdoja o jyé bon'ift, zajlovt pvoje pb:by nebo ditól pkifoy, w Jobo |9 podán návrh na zohájenl lockurznlhv Niení nebo >6 hwpodáffká pamfiry zWi! (vik>kk, že ne'ze cd pxK&rajfciho sprai-edřiví poiadtMst, oby b/l vnlouvny sáxán. (2) Prodóyojkí Je oprávr-én odiksupli od ímbavy. pokud io po wzorfenl ťnlotfvy vyskytnou okolnoifí, kvCil nimi není dedáňí «o£rté níbo |í ns'te t horpodárikého Wédiiko tprav&fhí požndovol, 
XII. Mf$to plněni a příslušný «oud (1) Pro ipory z !oho« prévmhovzkihu [e píiiívlf>>' vev-d iídliíi vA<>0ó0 HaSl In Hrot SeAouiko Pokud není <fohcd'>ulo jiripk. jo mMvm wUvýth dr4ní vntvvnkb Wrofi ritBo icvdu. 
(2) Právní vjfcah i9 Hdí rakoutkj.Vn prá*̂ Bír> i vyloyienlm zpl̂ ýzh odkozů r-oretn tahromfnlho ptává. 
XIII. Ostatní (1) Změny o doplňky mutl mH li své pítsmriou /wiu. (2) Od pÁíodovluj plstrnná -'ormy ízo upvWft tosTiSt pouzo pUomcA |3) Pítxfáyapcf ja opfávnén pfeviiJ veUerá práva o pcrvlnooi'1 vřetni t4;h/ kto'i vypl/vojt e técho obchodních podmínek, no mAniiovaného Mihivního prodejce o vyvóiot se tok u> tvých pwímoih" V UhrfiUojB 4 h'mk) pfffrtdim le tnín! rovr̂ l rpíuo pir-cní o pfitHjíný loud no tídio «nkf,T.flvo prodejce. Zátoznik tnujl být o léto iVirteíroHJ neptodlzně informován. Zákazník i jim» toohlcul. (4) Nspkjinoit nnbo nowdroosl jednotir.ych i»lanovenl ncî K-buja nevřlnnoit 5' r:cpk»lnS«t oilotních Vítnnnvení. |5) Budoolí [ednoiW usronowni třchio podmťmk r«vcínná, vykládají iq v tom jtnjsk £o rnlťS) nich te v rámd líchts podflilrvei zůmýiiírvj pfípyjVA utfti<wanl. {6} PcAud tpct'eblicl objednSrá zboíf efikhon?ctov <ei*ou, p-odávî ící heprorf-s-il poivrdl doručan1 

objednávky PoMííhI O dotčení obj«/nářky jeí=S neznumsná záv«zné poivrzant objednávky. flot«"TZé/>í o dertšlení trýl Jpojeno 4 proníáJením o právrzt.ij objwioA'rky Jlnok pmdátojící pik oíoktfontcká objednává od ips>fob!l«!p Joi; le?} smb-jvy a na iódaji ipoifiiblmto mu xaíte ipc4u 1 limito Vlifobecriým) obchodními podruíokomi zylíe e-mo'fem PJ ZAruiní o onmfižnl podmínky FEID£R KG >/«d«ny v pJijfoír-ém oóvodS k ohihjzd. p&pí. po Inlí/ndlĵ é iWnw ŘlDSR *CG pod www.felieí-gfcyp.cwe. 
XIV. Zvlóíhjí ustanoveni pro ipolřebífeUVé obchody podle lákono no ochranu íppíreblřele (1| Náklady no dWávku; Náktudy no zasláni, po pí. p7«prov; hrodi kvpuj'd. 
(2) Smkrvnl vziofi it Ndl rokovém píávom, (3) Pfárt» ipcdfíb-taie no cdstet-penl v smW uzarfených ra dáiu (ij b« íwčoMié lyzjcké přitomncsíll Aiduvních iřran): I SpciebTlo! má právo 2íidiJ imlo-Aii prodávajícímu báhefn dvou týdr-0 po obdržení zbaií. ZrvJon' r.erwsl obtokwol iádrté z o prulilosvje S9 vvíl přodávojWtnu píMrmnov formou wto vrácením zboJI, pífiewi k tochwóní Ihút̂ ilocí včasná ods^ání. Pró>o cdj-Wpít od ímlcwy nrize uplotíi, pekud w im'w  ̂t>ká paskytevánl tlvbb, byWi í9 iwhlatem ípotitbtteie zahájeno fáninl pí?d opí/nu)Fm Iháty pro odtbuponTod ynlowy, nebo zboři tylo vpraveno robo plUjvOsol̂ no podle fáodorkg tpotfeb'lelo. nebo pro Jwj charakter nemůže týt vráceno. O líprovu podle pwzodo-.kfc spóí/vbiNjlř s"j ('ídná vidy, je-li spitfsbî ii dodáno iboif, kl̂ ié nénl ctioíí'/̂  v kciulogu pradávoî íhn. 2. Sp f̂iabfló! (o povinen pfi *;pbtn6ní prás-o no zri/icní smlotA-y Máiiíibazr zpét Náklady na vrácení zbóií hrudi {rtí upioing/tí uávo no z/ulenl vpoťebtbiL fckvd d«iortí zboží nžo^po/hlá objc-driOnAmu zboží*, hrodi rtákloRj) ro viáceití prodávající. 3 Spsiřabií«! |e povínon poikytaoul r«áhrodu zo pouih-ánf íboil vičenov pod-le opotfubení. Spofebíleí odpovídá 2/1 milení hodwJy, kloiá p't víivňitf p?ekiDÍirjk!m povM vyzkoataoi *od« k twr-u, ze zboif líi namCle být pfodeno |oko .noťi-*, Náhrada nákladu rayráconf sboáí (rxíkíady no dop'arv n manipulocl) w $j«MA,xijí [oko povlálnl ve výií nátíodů m doprovu zboiJ Náh*c?do za užívání ** sjíidriůvá v* v>!»i 0,5 % kopní cony 20 koldý wpotďý kalendářní den od dnjiíí 2boil kupujklmu do p-'c.-zill zbili od ipoftbi'irft. Náhrado za vnlior-l hwfaoty £hA nejmsfti 10 % Vupnf ceny, pokud není ve jkuteíaojfi *>^11, 
A řtá/o na iivkni nccxlsiujo o dodávek sirojá, kíerá b/V vyiobcriy p«So ipccrlíkaco zákoznio rstbo lieré, na záliodě ísjkh v-iajinoiti, cent molni raslů' zpét O tyrobu pools sptclfiloce zákazníka u ledná zejména tehdy, je-li tpoffnbifcja dfrdAno zfcoll, k*eré není ob'dieno v dodr.-ts'eisMm kowiojjv. 
Zákazník výSo uvodoné vŽ^obotné obchodní podmínky pfeícrt a 
|e s nimi srozuměn, což potvrzujd svým podpharm 

M(sto/0alum 

Podpis látozníko 


