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Tuto Investi�ní smlouvu (“Smlouva”) uzav�eli dne [�] 2006: 

(1) Hyundai Motor Company, spole�nost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na 
adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea (“HMC”) 

(2) �eská republika, jednající prost�ednictvím a zastoupená spole�n� Ministerstvem pr�myslu 
a obchodu �eské republiky, Ministerstvem financí �eské republiky, Ministerstvem práce a 
sociálních v�cí �eské republiky, Ministerstvem dopravy �eské republiky a Ministerstvem 
vnitra �eské republiky (“�eská republika”) 

(3) Moravskoslezský kraj, se sídlem na adrese 28. �íjna 117, 702 18 Ostrava, �eská republika 
(“Moravskoslezský kraj”) 

(Strany (2) a (3) dále jen jako “�eské strany”; a �eské strany a HMC dále spole�n� jako 
"Strany") 

(4) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem na adrese 
Št�pánská 15, 120 00 Praha 2, �eská republika, I�: 71377999 (“CzechInvest”) je stranou 
této Smlouvy pouze pro ú�ely uvedené v �láncích 2, 9 a 18.3. 

Vzhledem k tomu, že: 
 
(A) HMC bude za podmínek popsaných v této Smlouv� a prost�ednictvím své stoprocentn� 

vlastn�né dce�iné spole�nosti, která bude založena v �eské republice (“HMCR”), realizovat 
v Moravskoslezském kraji v �eské republice výstavbu továrny na výrobu automobilových 
vozidel a bude továrnu provozovat (jak je popsáno v P�íloze 1 jako “Projekt”).  

(B) �eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu 
(definovanou v P�íloze 2 jako “Lokalita”). 

(C) realizace Projektu významn� p�isp�je k hospodá�skému rozvoji Moravskoslezského kraje a 
celé �eské republiky. 

(D) �eské strany mají zájem podpo�it realizaci Projektu a nabídnou atraktivní podmínky, za 
nichž HMC Projekt v �eské republice provede a bude jej provozovat, v�etn� investi�ních 
pobídek a další ve�ejné podpory, která bude poskytnuta v souladu s p�íslušnými zákony a 
dalšími právními p�edpisy �eské republiky a EU. 

(E) Strany mají zájem jasn� definovat svá práva a povinnosti týkající se Projektu. 

(F) Strany zamýšlejí uzav�ít smlouvy upravující podrobn�ji obsah této Smlouvy v nejkratším 
možném termínu po uzav�ení této Smlouvy. 

Strany této Smlouvy se proto na základ� d�kladného zvážení vzájemných p�íslib� a ujednání 
upravených touto Smlouvou dohodly takto: 

1 Interpretace 

1.1 Definice 

V této Smlouv� budou mít pojmy s velkým po�áte�ním písmenem vždy význam 
uvedený v textu �i v P�íloze 1. 
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1.2 Odkazy 

Veškeré odkazy na �lánky, preambuli �i p�ílohy uvedené v této Smlouv� znamenají 
vždy odkazy na �lánky, preambuli �i p�ílohy této Smlouvy. 

1.3 Legislativní zm�ny apod.  

Jakýkoli výslovný odkaz na právní p�epis (což zahrnuje veškeré právní p�edpisy v 
jakékoli jurisdikci) zahrnuje odkaz na: 

1.3.1 tento právní p�edpis ve zn�ní veškerých pozd�jších zm�n a dopln�ní 
aplikovaných tímto právním p�edpisem �i jakýmkoli jiným p�edpisem p�ed �i 
po dni uzav�ení této Smlouvy; 

1.3.2 jakýkoli právní p�epis, jehož p�ijetím dochází ke znovup�ijetí p�íslušného 
právního p�edpisu (se zm�nami �i beze zm�n); a 

1.3.3 veškeré podzákonné p�edpisy (v�etn� vyhlášek) vydané (p�ed �i po dni 
uzav�ení této Smlouvy) v rámci p�ijetí p�íslušného právního p�edpisu, ve 
zn�ní pozd�jších novel, které budou uzákon�ny, jak je popsáno v �lánku 
1.3.1 výše, �i jak byly p�ijaty dle popisu v �lánku 1.3.2 výše. 

1.4 HMC a HMCR 

Ke dni uzav�ení této Smlouvy nebyla dosud HMCR založena. Veškerá práva, 
prosp�ch a závazky popsané v této Smlouv�, které HMC náležejí �i je jimi vázána, 
budou považovány za náležející HMCR �i vztahující se rovn�ž na HMCR ode dne 
jejího založení; poté budou veškeré odkazy na HMC uvedené v této Smlouv� 
považovány za odkazy na HMC i HMCR. Výslovným cílem Stran je, aby byla HMCR 
oprávn�na požívat veškerých výhod vyplývajících z této Smlouvy a aby byla 
schopna vykonávat svá práva vyplývající z této Smlouvy nezávisle na HMC a dále 
aby poté byly HMC a HMCR spole�n� a nerozdíln� odpov�dné za závazky HMC a 
HMCR dle této Smlouvy a dle Implementa�ních smluv. Pro vylou�ení pochybností 
platí, že HMC zajistí do t�í (3) m�síc� od založení HMCR, aby HMCR provedla 
veškeré úkony, které zákon vyžaduje k uzav�ení platného jednostranného 
dokumentu o p�istoupení k této Smlouv�, kterým bude její p�istoupení k této 
Smlouv� a k veškerým s ní souvisejícím smlouvám potvrzeno. 

2 Investi�ní smlouva 

2.1 Ú�el 

Ú�elem této Smlouvy je stanovit vzájemná práva, závazky a povinnosti Stran, na 
jejichž základ� bude HMC realizovat prost�ednictvím HMCR Projekt, p�i�emž �eské 
strany a CzechInvest poskytnou HMC sou�innost a podporu Projektu popsaného v 
této Smlouv�, a to za podmínek uvedených v této Smlouv�.  
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2.2 Koordinace 

Aby mohla být realizace Projektu zahájena co nejd�íve a aby mohl Projekt �ádn� a 
rychle pokra�ovat dle p�edpokládaného �asového rozvrhu a tak, aby byla výstavba 
továrny v Lokalit� úsp�šn� dokon�ena, ur�ují tímto �eské strany osoby uvedené v 
P�íloze 4 jako své p�íslušné klí�ové koordinátory, jejichž prost�ednictvím bude 
probíhat veškerý kontakt, korespondence a komunikace týkající se Projektu a 
p�edm�tu této Smlouvy. Strany mohou prost�ednictvím svých kontaktních osob 
uvedených v P�íloze 4 pr�b�žn� ur�ovat další kontaktní osoby, jejich náhradníky �i 
odborné Poradce, s nimiž m�že o záležitostech zjišt�ných Stranami komunikovat 
vždy i druhá Strana. 

2.3 �ídící výbor 

Aby byla zajišt�na maximální možná podpora Projektu, jmenují �eské strany 
spole�n� �ídící výbor, jehož p�edsedou bude nám�stek ministra pr�myslu a 
obchodu. �ídící výbor bude odpov�dný za koordinaci pln�ní závazk� �eských stran 
dle této Smlouvy a bude se snažit postup HMC maximáln� usnadnit tím, že pro ni 
ur�í jedinou kontaktní osobu, která bude efektivn�, koordinovan� a vždy v�as 
zajiš�ovat nezbytnou spolupráci a podporu �eských státních orgán�. �ídící výbor 
bude �eským stranám poskytovat sou�innost p�i pln�ní jejich závazk� vyplývajících 
z této Smlouvy a p�i �ešení jakýchkoli dalších otázek, které v souvislosti s Projektem 
vzniknou. Kterákoli ze Stran je oprávn�na požádat o svolání sch�zky �ídícího 
výboru, p�i�emž �eské strany zajistí, aby se tato konala do 10 dn� od doru�ení 
p�íslušné žádosti. Seznam záležitostí ur�ených k projednání bude doru�en 
sou�asn� se žádostí. HMC bude mít právo na to, aby se sch�zek �ídícího výboru 
ú�astnili její zástupci a poradci, a dále bude oprávn�na navrhovat témata, která by 
m�la být do po�adu jednání �ídícího výboru za�azena. 

2.4 Implementa�ní týmy, sou�innost a podpora 

Uzav�ením této Smlouvy souhlasí �eská republika, Moravskoslezský kraj a 
CzechInvest s tím, že budou ve vztahu k realizaci a dokon�ení Projektu poskytovat v 
maximální možné mí�e p�ípustné zákonem sou�innost a podporu.  

Za ú�elem v�asné a efektivní realizace Projektu jmenují Strany Smlouvy 
Implementa�ní týmy. Implementa�ní tým CzechInvestu bude odpov�dný za celkovou 
koordinaci projektu. Generální �editel CzechInvestu bude odpov�dný za tento 
implementa�ní tým odpov�dný za celkovou koordinaci projektu. Implementa�ní tým 
Hyundai, jehož p�edsedou bude prezident HMCR, bude odpov�dný za zahájení a 
realizaci výstavby továrny. Nám�stek hejtmana Moravskoslezského kraje bude 
spoluodpov�dný za tým odpov�dný za realizaci výstavby továrny. Implementa�ní 
tým Moravskoslezského kraje bude odpov�dný za výstavbu pr�myslové zóny. 
Implementa�ní tým Ministerstva dopravy, jehož p�edsedou bude nám�stek ministra, 
bude odpov�dný za modernizaci stávajících a výstavbu nových pozemních 
komunikací. Nám�stek hejtmana Moravskoslezského kraje bude spoluodpov�dný za 
tým odpov�dný za modernizaci stávajících a výstavbu nových pozemních 
komunikací. 
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2.5 Implementa�ní smlouvy  

Za ú�elem úpravy podrobností a implementace podmínek této Smlouvy uzav�ou 
Strany Implementa�ní smlouvy. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, získá HMCR Pozemky na základ� jedné �i n�kolika 
smluv ve form� a s obsahem odpovídajícím Návrhu kupní smlouvy. 

HMCR a Moravskoslezský kraj uzav�ou smlouvu o smlouv� budoucí na koupi a 
prodej Pozemk� ve form� a s obsahem odpovídajícím Návrhu smlouvy o budoucí 
kupní smlouv�. 

3 �asový rozvrh Projektu  

Strany byly seznámeny s �asovým rozvrhem Projektu. Strany vynaloží maximální úsilí na to, 
aby v rámci platných právních p�edpis� postupovaly v souladu s �asovým rozvrhem 
stanoveným v P�íloze 5.   

Nastanou-li okolnosti, které budou mít na �asový rozvrh Projektu nep�íznivý vliv, projednají 
Strany nastalé skute�nosti a vynaloží maximální úsilí na to, aby k nep�íznivému vlivu na 
�asový rozvrh Projektu nedošlo. Bude-li nutné provést v �asovém rozvrhu Projektu jakoukoli 
zm�nu, dohodnou se Strany v rámci platných právních p�edpis� na novém �asovém rozvrhu 
zp�sobem, který bude zm�ny na p�vodním �asovém rozvrhu minimalizovat. 

HMC je srozum�na s tím, že v�asná a efektivní implementace Projektu závisí �áste�n� na 
projektu výstavby továrny a technologie a na v�asném poskytnutí informací a dokumentace, 
která musí být v souladu s platným právem �eské republiky a EU nezbytn� dodána státním 
orgán�m. Pokud HMC �i HMCR dokumenty nep�edloží ve lh�tách vyžadovaných 
p�íslušnými orgány (druhy dokument� jsou bu	 stanoveny ur�itým právním p�edpisem, který 
rovn�ž stanoví lh�ty pro jejich doru�ení, nebo se strany o tomto dohodnou samostatn�), 
m�že v d�sledku takového po�ínání dojít k prodlení v implementaci Projektu. 

4 Tržní hodnota Pozemku 

P�ed zahájením jednání o podmínkách koup� Pozemk� spole�ností HMC byl na žádost 
�eských stran vyhotoven nezávislý posudek na ur�ení ceny Pozemku ("Posudek"). Kopie 
Posudku je p�ipojena v P�íloze 6. Strany berou na v�domí, že Posudek došel k záv�ru, že 
stávající tržní hodnota Pozemk� ("Tržní hodnota") �iní 430 K� (�ty�i sta t�icet korun 
�eských) za metr �tvere�ní Pozemk�, a to na základ� údaj� uvedených v Posudku, v�etn� 
realizace inženýrských sítí a infrastruktury za ú�elem rozvoje Lokality jako pr�myslové zóny. 

5 Investice HMC 

5.1 Investice 

Nevykoná-li kterákoli ze Stran svá práva na odstoupení od Smlouvy dle �lánku 15, 
bude HMC Projekt realizovat, a to prost�ednictvím HMCR. 

5.2 Zachování Projektu 

HMC bude svou investici do Projektu zachovávat po dobu nejmén� 10 (deseti) let 
ode dne zahájení výroby, p�i�emž bude záležet rovn�ž na pln�ní p�íslušných 
závazk� dle této Smlouvy �eskými stranami. V p�ípad�, že HMC požadavky tohoto 
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�lánku 5.2 nesplní a nenapraví p�íslušné porušení svého závazku do 120 (sto 
dvaceti) dn� od obdržení oznámení �eských stran o takovém porušení, vrátí na 
žádost �eské republiky v plné výši veškerou hmotnou podporu, která jí byla dle 
�lánku 7.1.2, v úprav� dle �lánku 7.1.6 vyplacena.  

5.3 Vytvá�ení pracovních míst  

HMC p�edpokládá, že po�et pracovních míst vytvo�ených v rámci Projektu se bude 
vyvíjet p�ibližn� tak, jak uvádí tabulka viz níže: 

Rok Po�et pracovních míst 

2006 18 

2007 947 

2008 974 

2009 827 

2010 748 

Celkem 3.514 

 

A�koli bude skute�ný po�et zam�stnanc� a na�asování vytvá�ení p�íslušných 
pracovních míst záviset na konkrétních pot�ebách výroby HMCR, vytvo�í HMCR do 
3 (t�í) let od zahájení výroby v Továrn� alespo
 1.000 (jeden tisíc) nových 
pracovních míst, aby tak naplnila podmínku ustanovení § 111 odst. 11 Zákona o 
zam�stnanosti (jejíž spln�ní je popsáno v �lánku 7.1.4). 

6 Akvizice Pozemk� a P�íprava Lokality, P�edb�žné projektové plány  

6.1 Akvizice Pozemk� a P�íprava Lokality 

6.1.1 Akvizice Pozemk� 

Ke dni uzav�ení této Smlouvy je Moravskoslezský kraj vlastníkem 
veškerých Pozemk� s výjimkou Pozemk� Pozemkového fondu, Pozemk� 
tvo�ících mosty a D�dických pozemk�.  

Moravskoslezský kraj nabude úplné vlastnické právo k:  

(a) Pozemk�m Pozemkového fondu a Pozemk�m pivovaru v 
nejkratším možném termínu, nejpozd�ji však k 31. srpnu 2006; 

(b) Pozemk�m tvo�ícím mosty v nejkratším možném termínu, 
nejpozd�ji však k 31. �íjnu 2006; 

(c) D�dickým pozemk�m v nejkratším možném termínu, nejpozd�ji 
však k 31. lednu 2007. 
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6.1.2 P�íprava Lokality 

Moravskoslezský kraj uvede Lokalitu na vlastní náklady do stavu 
popsaného v P�íloze 7 (v�etn� nezbytných projektových a stavebních 
prací) a zajistí, aby byla tato fáze dokon�ena v nejkratším možném 
termínu, nejpozd�ji však k 31. srpnu 2006, s výjimkou bariéry/zdi popsané 
v �ásti 3 P�ílohy 7, která musí být dokon�ena do 31. prosince 2006. 
Moravskoslezský kraj zahrne do svých smluv s dodavateli, kte�í budou 
nezbytné práce provád�t, smluvní pokuty ve výši a v podob� v �eské 
republice obvyklé a v p�ípad�, že se tyto pokuty stanou splatnými, p�evede 
v rámci zákonem p�ípustném pohledávky vzniklé z jakýchkoli takových 
pokut v �isté výši na HMC. 

Po celou dobu p�ípravy Lokality bude Moravskoslezský kraj sledovat 
celkový pr�b�h a realizaci prací na p�íprav� Lokality a bude s HMC 
spolupracovat a dále umožní HMC a jejím Poradc�m do Lokality 
neomezený p�ístup, aby tito byli schopni ov��ovat, sledovat, zkoumat a 
schvalovat podobu a kvalitu prací na p�íprav� Lokality a související 
dokumentace tak, aby bylo zajišt�no, že jsou realizovány v souladu se 
specifikacemi uvedenými v P�íloze 7. Po celou tuto dobu bude 
Moravskoslezský kraj rovn�ž plnit p�im��ené požadavky HMC na to, aby 
byly jakékoli �ásti t�chto prací, které nejsou v souladu se specifikacemi 
uvedenými v P�íloze 7, napraveny �i provedeny znovu na náklady 
Moravskoslezského kraje a v souladu se specifikacemi, a zajistí, aby byly 
veškeré tyto nápravy �i další práce realizovány ve lh�tách dle p�vodního 
�asového rozvrhu (které mohou být v souladu s �lánkem 6.1.4 
prodlouženy). 

6.1.3 Inženýrské sít�, pozemní komunikace, poskytování služeb a další 
technické vybavení 

Moravskoslezský kraj zajistí na vlastní náklady �i na náklady p�íslušného 
poskytovatele ve�ejné služby výstavbu inženýrských sítí, napojení na 
poskytovatele ve�ejných služeb, pozemních komunikací, železni�ního 
spojení a jiného technického vybavení, jak jsou popsány v technických 
specifikacích v P�íloze 8 (v�etn� nezbytných projektových a stavebních 
prací), a dále zajistí, aby byla výstavba všech výše uvedených �ástí 
provedena v nekratším možném termínu, nejpozd�ji však do dat kone�né 
realizace uvedených v P�íloze 8.  

Po celou dobu realizace výše popsaných prací bude Moravskoslezský kraj 
sledovat celkový pr�b�h a realizaci prací na p�íprav� Lokality a bude s 
HMC spolupracovat a dále umožní HMC a jejím Poradc�m do Lokality 
neomezený p�ístup, aby tito byli schopni ov��ovat, sledovat, zkoumat a 
schvalovat podobu a kvalitu prací na p�íprav� Lokality a související 
dokumentace tak, aby bylo zajišt�no, že jsou realizovány v souladu se 
specifikacemi uvedenými v P�íloze 8. Po celou tuto dobu bude 
Moravskoslezský kraj rovn�ž plnit p�im��ené požadavky HMC na to, aby 
byly jakékoli �ásti t�chto prací, které nejsou v souladu se specifikacemi 
uvedenými v P�íloze 8, napraveny �i provedeny znovu na náklady 
Moravskoslezského kraje �i p�íslušného poskytovatele ve�ejné služby a v 
souladu se specifikacemi, a zajistí, aby byly veškeré tyto nápravy �i další 
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práce realizovány ve lh�tách dle p�vodního �asového rozvrhu (které 
mohou být v souladu s �lánkem 6.1.4 prodlouženy). 

6.1.4 Dodate�ná lh�ta poskytovaná k náprav� prodlení zp�sobeného t�etími 
stranami  

Nedodrží-li Moravskoslezský kraj kteroukoli lh�tu týkající se pln�ní závazk� 
dle �lánku 6.1.2 �i 6.1.3 z d�vodu konání t�etích stran, které jsou mimo 
kontrolu �eských stran, bude p�íslušná lh�ta pro realizaci automaticky 
prodloužena o dobu, která je nezbytná k náprav� situace, a to až o 3 (t�i) 
m�síce, avšak s tím, že se tyto dodate�né lh�ty nebudou kumulovat a že 
kone�ná lh�ta pro realizaci veškerých t�chto prací nebude v žádném 
p�ípad� delší než 3 (t�i) m�síce. Veškeré práce budou vždy považovány za 
dokon�ené poté, co nabude právní moci p�íslušné kolauda�ní rozhodnutí. 
Pro ú�ely tohoto �lánku 6.1.4 nebudou za t�etí osoby mimo kontrolu 
�eských stran považovány CzechInvest, státní orgány, ú�edníci a správní 
subjekty a dále osoby odpov�dné za provád�ní p�íslušných prací, tj. 
dodavatelé, spole�nosti poskytující ve�ejné služby, železni�ní spole�nosti 
atd. 

6.2 Koup� Pozemk� spole�ností HMCR 

6.2.1 Uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv�  

Jakmile to bude možné po schválení prodeje pozemk� spole�nosti HMC 
Krajským zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, uzav�e 
Moravskoslezský kraj na žádost HMCR smlouvu o budoucí kupní smlouv� 
s HMCR; obsah a forma smlouvy o budoucí kupní smlouv� bude odpovídat 
Návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouv�, nebude-li dohodnuto n�co 
jiného. 

6.2.2 Uzav�ení Kupní smlouvy 

Bezprost�edn� po dokon�ení prací na p�íprav� Lokality popsaných v 
P�íloze 7 nebo na žádost HMCR, podle toho, která z výše uvedených 
událostí nastane d�íve, uzav�ou Moravskoslezský kraj a HMCR Kupní 
smlouvu na Pozemky (s výjimkou veškerých Pozemk� v jednání, které 
Moravskoslezský kraj dosud nenabyl), a to ve form� odpovídající Návrhu 
kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto n�co jiného, p�i�emž kupní cena bude 
�init 60 K� (šedesát korun �eských) za metr �tvere�ní. Nebude-li 
dohodnuto n�co jiného, bude Kupní smlouva obsahovat ustanovení, že 
kupní cena bude ze strany HMCR uhrazena do 1 (jednoho) týdne ode (i) 
dne, kdy HMCR obdrží první splátku hmotné podpory uvedené v �lánku 
7.1.2; nebo (ii) dne vkladu vlastnického práva HMCR k Pozemk�m, se 
kterými není spojeno žádné podstatné zatížení, do katastru nemovitostí, 
podle toho, která z výše uvedených událostí nastane pozd�ji, nestanoví-li 
Kupní smlouva jinak.  Pro ú�ely tohoto �lánku 6.2.2 znamená pojem 
"podstatný" záležitosti �i okolnosti, které by mohly být rozumn� 
považovány za (a) zp�sobilé snížit hodnotu Pozemk� jako celku na mén� 
než 80% (osmdesát procent) Tržní hodnoty, nebo (b) bránící výstavb� 
celého Projektu �i jeho �ásti za rozumných podmínek. 
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6.2.3 Uzav�ení Kupních smluv na Pozemky v jednání  

Neprodlen� poté, co HMCR a Moravskoslezský kraj uzav�ou výše 
uvedenou Kupní smlouvu, a poté, co Moravskoslezský kraj nabude veškeré 
zbývající �ásti Pozemk� v jednání, uzav�ou HMCR a Moravskoslezský kraj 
Kupní smlouvu �i Kupní smlouvy na tyto zbývající Pozemky v jednání ve 
form� odpovídající Návrhu kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto n�co 
jiného, p�i�emž kupní cena bude �init 60 K� (šedesát korun �eských) za 
metr �tvere�ní. Nebude-li dohodnuto n�co jiného, bude Kupní smlouva 
obsahovat ustanovení, že kupní cena bude ze strany HMCR uhrazena do 1 
(jednoho) týdne ode (i) dne, kdy HMCR obdrží první splátku hmotné 
podpory uvedené v �lánku 7.1.2 nebo (ii) dne vkladu vlastnického práva 
HMCR k Pozemk�m, se kterými není spojeno žádné podstatné zatížení, do 
katastru nemovitostí, podle toho, která z výše uvedených událostí nastane 
pozd�ji, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Pro ú�ely tohoto �lánku 6.2.3 
znamená pojem "podstatný" záležitosti �i okolnosti, které by mohly být 
rozumn� považovány za (a) zp�sobilé snížit hodnotu Pozemk� jako celku 
na mén� než 80% (osmdesát procent) Tržní hodnoty, nebo (b) bránící 
výstavb� celého Projektu �i jeho �ásti za rozumných podmínek. 

6.2.4 Dan� z p�evodu 

Veškeré dan�, které budou muset být v souvislosti s prodejem a p�evodem 
Pozemk� z Moravskoslezského kraje na HMCR uhrazeny, uhradí 
Moravskoslezský kraj. 

6.2.5 Stav Pozemk� / Náprava 

Pokud bude/budou v pr�b�hu realizace Projektu: 

(i) zjišt�no na Pozemcích zne�išt�ní v rozsahu vyšším, než jaký 
povolují zákonné limity, �i jiné zne�išt�ní, k jehož odstran�ní jsou 
nutné zvláštní nápravné práce �i postupy, nebo  

(ii) objevena na Pozemcích archeologická nalezišt� �i artefakty, na n�ž 
se vztahuje povinnost ohlásit jejich nález stavebnímu ú�adu, orgánu 
státní památkové pé�e, archeologickému ústavu �i jinému 
p�íslušnému orgánu, nebo jež vyžadují zvláštní nakládání, nebo 

(iii) zjišt�ny na Pozemcích další ekologické �i geotechnické podmínky, 
jež vyžadují k výstavb� automobilové továrny takové velikosti a 
povahy, jakou p�edpokládá Projekt, zvláštní nakládání, konkrétn� 
nakládání vyžadující vynaložení neobvyklých a mimo�ádných 
náklad�, 

a pokud bude ve všech výše uvedených p�ípadech (i) až (iii) platit, že 
zne�išt�ní �i takové podmínky �i okolnosti nebyly z�ejmé z Dokumentace 
EIA nebo z P�edb�žné geologické a ekologické analýzy, užijí se následující 
ustanovení:  

(a) Moravskoslezský kraj a HMCR vyberou spole�n� renomovaného 
znalce, aby dle p�íslušných okolností provedl ekologický, 
archeologický �i geotechnický pr�zkum Lokality.  
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(b) Pokud se Moravskoslezský kraj a HMCR na ur�ení tohoto znalce 
nedohodnou do 14 (�trnácti) dn� od zjišt�ní zne�išt�ní �i jiných 
podmínek, zvolí si oba subjekty svého vlastního renomovaného 
znalce a tito dva poté zvolí t�etího renomovaného znalce, který 
pr�zkum provede a bude požádán o vypracování p�íslušné zprávy 
a její sou�asné p�edání Moravskoslezskému kraji i HMCR 
("Zpráva").  Zpráva bude vyhotovena v angli�tin� i v �eštin�. 

(c) Náklady na odm�nu t�etího znalce uhradí Moravskoslezský kraj.  

(d) Znalec bude požádán, aby ve Zpráv� uvedl sv�j nejlepší odhad 
celkových náklad� na jakékoli �istící práce �i zvláštní nakládání 
("Náklady na nápravu") a aby popsal kroky, které budou k 
odstran�ní zjišt�ného ekologického zne�išt�ní �i k úprav� 
zjišt�ných specifických podmínek �i okolností nezbytné ("Nápravné 
úkony"). Moravskoslezský kraj a HMCR zahájí ihned poté 
spolupráci p�i rozhodování, kdo z nich je nejlépe zp�sobilý 
Nápravné úkony rychle a efektivn� provést, p�i�emž všechna 
možná �ešení budou vždy vzájemn� projednávat. �eská republika 
uhradí Náklady na nápravu až do výše 300.000.000 K� (t�i sta 
milión� korun �eských), od kterých budou p�ípadn� ode�teny 
Náklady na nápravu, které již �eská republika dle tohoto �lánku 
6.2.5 uhradila.  

(e) P�evýší-li odhad na Náklady na nápravu �ástku 300.000.000 K� (t�i 
sta milión� korun �eských) a/nebo vyskytne-li se d�vodný 
p�edpoklad, že Nápravné úkony pravd�podobn� povedou k 
prodlení v trvání až 6 (šesti) týdn� oproti �asovému rozvrhu 
Projektu stanovenému v P�íloze 5, bude HMCR dle svého uvážení 
oprávn�na bu	: 

A. dále pokra�ovat v realizaci Projektu a požádat �eskou 
republiku o úhradu Náklad� na nápravu až do výše 
300.000.000 K� (t�i sta milión� korun �eských), od kterých 
budou p�ípadn� ode�teny Náklady na nápravu, které již 
�eská republika dle tohoto �lánku 6.2.5 uhradila, a sama 
uhradit Náklady na nápravu p�evyšující uvedenou �ástku, 
nebo 

B. do 90 (devadesáti) dn� od data doru�ení anglické verze 
Zprávy znalcem HMCR odstoupit od této Smlouvy, 
Implementa�ních smluv a jiných smluv, jejichž je v této 
souvislosti stranou, avšak vždy v souladu s ustanovením 
upravujícím výkon práv dle �lánku 15.1.  

Rozhodne-li se HMCR pro variantu A nebo pokud se má za to, že 
zvolila variantu A, a to v p�ípad�, že HMCR nevykoná své právo na 
odstoupení dle varianty B, p�ijme HMCR odpov�dnost za provedení 
Nápravných úkon� a další nutné úpravy podmínek, jež vedly k 
zadání vypracování Zprávy a nebude v��i �eským stranám vznášet 
žádné další nároky na náhradu náklad� spojených s podmínkami �i 
okolnostmi popsanými ve Zpráv�, s výjimkou p�ípadu, kdy by p�esto 
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m�la p�ípadné právo vznést v��i Moravskoslezskému kraji nárok na 
náhradu za porušení prohlášení a záruk uvedených v �ásti 2.8 
P�ílohy 2. Jakýkoli takový nárok by se vztahoval pouze na její Ztráty 
p�evyšující �ástku již uhrazenou �eskou republikou, za jejíž úhradu 
je Moravskoslezský kraj odpov�dný do výše omezené �ástkou 
300.000.000 K� (t�i sta milión� korun �eských). Pro vylou�ení 
pochybností platí, že HMC ani HMCR nejsou oprávn�ny vznášet 
nároky na náhradu za porušení prohlášení a záruk uvedených v 
�ásti 2.8 P�ílohy 2 ohledn� škod, které �eská republika napravila 
úhradou Náklad� na nápravu dle tohoto �lánku 6.2.5. 

6.3 P�edb�žná p�íprava Projektu a Pr�myslové zóny 

6.3.1 T�žba pro nezem�d�lské ú�ely 

Náležejí-li Pozemky do Zem�d�lského fondu, berou Strany na v�domí, že 
je bude t�eba z tohoto fondu vyjmout pro nezem�d�lské užití a zm�nit je v 
tzv. ostatní plochu – staveništ�. Za provedení tohoto procesu bude ve 
vztahu k Pozemk�m odpov�dná HMC, která rovn�ž uhradí související 
náklady. 

6.3.2 Odstran�ní ornice a podorni�ní vrstvy 

HMC zajistí, aby její dodavatelé odstranili z pozemk� ty �ásti ornice a 
podorni�ní vrstvy, které požaduje odstranit p�íslušný stavební �i jiný ú�ad, a 
dopravili je na místo �i místa v rozhodnutí stanovená s tím, že tato místa se 
nesm�jí nacházet ve vzdálenosti delší než 12 (dvanáct) kilometr� od 
Lokality. Strany berou na v�domí, že pro skládku ornice a podorni�ní vrstvy 
jsou ur�ena místa uvedená v P�íloze 17, jejichž kapacita je vždy popsána 
tamtéž. Náklady na odstran�ní uvedených p�dních vrstev uhradí HMC. 
Nebudou-li p�íslušné zem�d�lské instituce vyžadovat odstran�ní veškerých 
�i n�kterých �ástí ornice �i podorni�ní vrstvy z Lokality, použije HMC tyto 
vrstvy dle svého uvážení k úprav� krajiny v Lokalit�. 

6.3.3 Bariéry/zdi ur�ené k ochran� životního prost�edí 

V p�ípad�, že bude nutné p�ijmout ve vztahu k Lokalit� opat�ení k omezení 
hluku �i osv�tlení, aby byly spln�ny p�íslušné normy upravující hluk �i 
vyza�ování sv�tla platné dle �eského práva ("Nezbytná opat�ení"), zvolí 
HMC jednu ze dvou následujících možností: 

(a) Pokud budou Nezbytná opat�ení zahrnovat výstavbu �i vzty�ení 
dalších bariér, zdí �i podobných staveb, budou projektové/stavební 
práce a samotná výstavba provedeny �eskými stranami s tím, že 
veškeré realizované úkony budou vždy projednávány s HMC. 
Nezbytná opat�ení budou realizována na pozemcích, které se 
nacházejí v Pr�myslové zón�, avšak mimo hranice Lokality. �eské 
strany budou odpov�dné za veškerou údržbu, opravy a úklid 
související s Nezbytnými opat�eními po celou dobu, po kterou bude 
jejich trvání nezbytné.  

HMC p�isp�je na úhradu náklad� Nezbytných opat�ení �ástkou 
rovnající se jedné t�etin� takových náklad�, která bude v p�ípad�, 
že Nezbytnými opat�eními budou hlukové bariéry/zdi vyšší než 5 
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(p�t) metr�, p�edstavovat �ástku ve výši jedné t�etiny celkových 
náklad� na hlukové bariéry/zdi, souvisejících s touto výškou vyšší 
než 5 (p�t) metr�. Z�statek náklad� na Nezbytná opat�ení uhradí 
�eské strany.   

nebo 

(b) �eská republika poskytne HMC dodate�nou zvláštní hmotnou 
podporu ve výši 100.000.000 K� (sto milión� korun �eských), kterou 
bude HMC oprávn�na použít na své investi�ní náklady; v takovém 
p�ípad� bude za provedení Nezbytných opat�ení odpov�dná HMC. 

6.3.4 �istírna odpadních vod  

�eské strany na vlastní náklady zajistí, aby bylo HMCR umožn�no 
vypoušt�t odpadní vody s obsahem chemikálií maximáln� p�ípustným dle 
�eských norem do místních úpraven vody, za což nebude mimo b�žných 
cen za vypoušt�ní odpadních vod vyžadován žádný další poplatek. 

6.3.5 Realizace Projektu 

HMC bude oprávn�na realizovat v Lokalit� výstavbu t�ch �ástí Projektu, za 
kterou je spolu se svými dodavateli a interními zdroji odpov�dná. HMC 
bude oprávn�na pronajmout �ást Lokality svým hlavním dodavatel�m, 
spole�nostem Hyundai Mobis a Hyundai Hysco, které mohou v ur�itých 
�ástech Lokality pronajatých od HMC postavit vlastní výrobní budovy. 

7 Státní podpora 

Aby byla HMC motivována realizovat Projekt v Moravskoslezském kraji, poskytnou �eské 
strany HMCR investi�ní podporu ("Investi�ní podpora") ve výši 15% (patnácti procent) z 
P�ípustných náklad�. Krom� podpory rekvalifikace �i školení zam�stnanc� popsané v �ásti 
7.2 nebude celková Investi�ní podpora (sestávající ze �ty� pobídkových opat�ení popsaných 
v �ásti 7.1) týkající se Projektu kumulativní s jakoukoli jinou podporou získanou na tentýž 
projekt z jakéhokoli místního, krajského, státního �i evropského zdroje. 

V souladu s § 6a odst. 4 Zákona o investi�ních pobídkách a s �lánkem 4.2 Pokyn� Komise 
týkajících se státní regionální podpory (Commission Guidelines on National Regional Aid) 
poskytuje HMC záruku, že její p�ísp�vek na financování Projektu bude �init nejmén� 25% 
(dvacet p�t procent) a že tato �ást investice (25% (dvacet p�t procent)) nebude zahrnovat 
žádné prvky podpory. 

P�ed zahájením prací na Projektu zašle HMC jménem HMCR p�íslušným �eským orgán�m 
žádost �i žádosti o Investi�ní podporu v souladu s § 2 odst. 2 písm. g Zákona o investi�ních 
pobídkách a �lánkem 4.2 Pokyn� Komise týkajících se státní podpory ze strany kraj�. 

7.1 Investi�ní podpora 

�eské strany poskytnou HMC za podmínek této Smlouvy a p�íslušného práva 
následující Investi�ní podporu: 

7.1.1 P�evod Pozemk� za sníženou cenu 

HMC zakoupí prost�ednictvím HMCR Pozemky od Moravskoslezského 
kraje za cenu 60 K� (šedesát korun �eských) za metr �tvere�ní. Tržní cena 
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stanovená v Posudku �iní 430 K� (�ty�i sta t�icet korun �eských) za metr 
�tvere�ní. Celková kupní cena bude �init p�ibližn� 120.000.000 K� (sto 
dvacet milión� korun �eských), p�i�emž celková tržní hodnota �iní p�ibližn� 
860.000.000 (osm set šedesát milión� korun �eských) (tyto p�ibližné 
hodnoty vycházejí z rozlohy Lokality odhadované na 200 (dv� st�) hektar�, 
avšak skute�ná cena bude ur�ena až na základ� skute�né vým�ry plochy 
Lokality). Rozdíl mezi celkovou sníženou cenou Pozemk� a celkovou tržní 
hodnotou Pozemk�, který �iní p�ibližn� 740.000.000 K� (sedm set �ty�icet 
milión� korun �eských), bude považována za formu ve�ejné podpory 
poskytnuté HMC dle ustanovení § 1 odst. 2 písm. b Zákona o investi�ních 
pobídkách. 

7.1.2 Hmotná podpora na kapitálové investice 

�eská republika poskytne HMCR hmotnou podporu, který HMCR využije 
pro ú�ely svých kapitálových investic do Projektu, konkrétn� na koupi 
Pozemk� a na výstavbu a vybavení areálu Projektu, v�etn� nivelizace, 
zpev
ování p�dy, zemních prací, vybavení a dalších úprav Lokality, které 
budou realizovány v souvislosti s výstavbou výrobní továrny HMCR. Za 
p�edpokladu, že P�ípustné náklady na Projekt budou �init 23.236.000.000 
K� (dvacet t�i miliardy dv� st� t�icet šest milión� korun �eských), bude tato 
hmotná podpora poskytnuta ve výši 1.500.000.000 K� (jedna miliarda p�t 
set milión� korun �eských). 

Budou-li skute�né P�ípustné náklady na Projekt nižší než 23.236.000.000 
K� (dvacet t�i miliardy dv� st� t�icet šest milión� korun �eských), bude 
celková výše této hmotné podpory a slevy na dani uvedené v �lánku 7.1.5 
níže v��i P�ípustným náklad�m pom�rn� snížena. Budou-li naopak 
skute�né P�ípustné náklady na Projekt vyšší než 23.236.000.000 K� 
(dvacet t�i miliardy dv� st� t�icet šest milión� korun �eských), bude celková 
výše této hmotné podpory v��i P�ípustným náklad�m pom�rn� zvýšena. Za 
tímto ú�elem bude proveden odhad celkových P�ípustných náklad� na 
Projekt, a to na základ� výše P�ípustných náklad� vzniklých do Dne 
poskytnutí Ve�ejné podpory v�etn�. 

Hmotná podpora bude vyplacena za p�edpokladu získání Schválení EK, a 
to ve form� jednotlivých splátek. Ministerstvo pr�myslu a obchodu každou 
takovou splátku uhradí do t�iceti (30) dn� ode dne, kdy HMCR doru�í 
Ministerstvu pr�myslu a obchodu Zprávu o P�edb�žných nákladech, a to ve 
výši odpovídající 15% (patnácti procent�m) z celkové výše P�edb�žných 
náklad� uvedených v p�íslušné Zprávu o P�edb�žných nákladech, snížené 
o celkovou �ástku splátek hmotné podpory, která již byla HMCR vyplacena. 
Celková �ástka hmotné podpory, která bude dle tohoto �lánku 7.1.2 
vyplacena, nebude vyšší než 2.414.917.500 K� (dv� miliardy �ty�i sta 
�trnáct milión� dev�t set sedmnáct tisíc p�t set korun �eských). V p�ípad�, 
že Schválení EK nebude obdrženo k ur�itému datu stanovenému pro 
doru�ení Zprávy o P�edb�žných nákladech, bude p�íslušná hmotná 
podpora vyplacena do t�iceti (30) dn� od vydání tohoto Schválení EK. 
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Zpráva o P�edb�žných nákladech za období kon�ící k  

31. prosinci 2006 

31. b�eznu 2007 

30. �ervnu 2007 

30. zá�í 2007 

31. prosinci 2007 

31. b�eznu 2008 

30. �ervnu 2008 

30. zá�í 2008 

31. prosinci 2008 

30. �ervnu 2009 

31. prosinci 2009 

30. �ervnu 2010 

31. prosinci 2010 

30. �ervnu 2011 

31. prosinci 2011 

30. �ervnu 2012 

31. prosinci 2012 

30. �ervnu 2013 

31. prosinci 2013 

 

Pro vylou�ení pochybností bylo dohodnuto, že hmotnou podporu 
poskytnutou HMCR m�že HMCR použít pro jakékoli ú�ely �i úhradu 
náklad� s tím, že P�edb�žné náklady uvedené v p�íslušné Zpráv� o 
P�edb�žných nákladech, na které byla taková hmotná podpora poskytnuta, 
skute�n� HMCR vznikly nebo že je HMCR právn� povinna takové náklady 
uhradit. 

7.1.3 Neposkytnutí hmotné podpory 

V p�ípad�, že HMCR neobdrží první splátku hmotné podpory popsané v 
�lánku 7.1.2 do sjednaného data p�esto, že byla hmotná podpora na 
základ� Schválení EK schválena, je HMCR oprávn�na od této Smlouvy za 
podmínek sjednaných v �lánku 15 níže odstoupit. 

7.1.4 Podpora vytvá�ení pracovních míst 

�eská republika poskytne HMCR podporu ve výši 200.000 K� (dv� st� tisíc 
korun �eských) ("Podpora vytvá�ení pracovních míst") na každé nov� 
vytvo�ené pracovní místo v rámci Projektu. Podrobné podmínky 
poskytování Podpory vytvá�ení pracovních míst budou popsány v 
dohod�(ách) mezi HMCR a Ministerstvem práce a sociálních v�cí 
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uzav�ené(ých) ve form� ve všech podstatných ohledech shodné s 
p�edlohou v P�íloze 13 a budou stanovovat, že Podpora vytvá�ení 
pracovních míst bude poskytována ve vztahu k pracovním míst�m 
vytvo�eným do 3 (t�í) let ode dne zahájení výroby dle Projektu. 

7.1.5 Slevy na dani 

HMCR bude v souladu s ustanoveními zákona �. 586/1992 Sb., o daních z 
p�íjmu, v platném zn�ní, oprávn�na ke slev� na dani z p�íjmu právnických 
osob po dobu 10 (deseti) let, avšak za podmínky, že celková hodnota slevy 
na dani z p�íjmu právnických osob poskytnuté HMCR, po se�tení s 
hodnotou �ástek, které HMCR obdržela �i se má za to, že je obdržela v 
souladu s �lánky 7.1.1, 7.1.2 a 7.1.4 a (p�ípadn�) s �lánkem 6.3.3(b), po 
ode�tení jakýchkoli daní (Net Grant Eqivalent), bude �init 15% (patnáct 
procent) P�ípustných náklad�.  

7.1.6 Den poskytnutí Ve�ejné podpory 

(i) Zpráva o P�ípustných nákladech  

HMCR p�edloží Ministerstvu pr�myslu a obchodu do 60 (šedesáti) 
dn� ode Dne poskytnutí Ve�ejné podpory zprávu shrnující veškeré 
P�ípustné náklady vzniklé v souvislosti s Projektem do Dne 
poskytnutí Ve�ejné podpory. 

(ii) Vrácení p�eplatku hmotné podpory 

P�ekro�í-li ke Dni poskytnutí Ve�ejné podpory celková výše splátek 
hmotné podpory, které již byly v souladu s �lánkem 7.1.2 
vyplaceny, hodnotu 10,5% (deseti a p�l procenta) z rozdílu mezi 
celkovými vzniklými P�ípustnými náklady na Projekt a �ástkou ve 
výši 8.934.000.000 K� (osm miliard dev�t set t�icet �ty�i milióny 
korun �eských), vrátí HMCR rozdíl mezi celkovou výší takové 
poskytnuté hmotné podpory a hodnotou 10,5% (deseti a p�l 
procenta) z rozdílu mezi celkovými vzniklými P�ípustnými náklady 
na Projekt a �ástkou ve výši 8.934.000.000 K� (osm miliard dev�t 
set t�icet �ty�i milióny korun �eských), spolu s p�íslušným úrokem z 
této �ástky, v souladu v p�íslušnými p�edpisy �eské republiky a 
Evropské unie o ve�ejné podpo�e. 

(iii) Další hmotná podpora 

P�ekro�í-li ke Dni poskytnutí Ve�ejné podpory celková výše 
P�ípustných náklad� �ástku 23.236.000.000 K� (dvacet t�i miliardy 
dv� st� t�icet šest milión� korun �eských), poskytne �eská 
republika HMCR do 60 (šedesáti) dn� další splátku hmotné 
podpory rovnající se hodnot� 10,5% (deseti a p�l procenta) z 
�ástky, o kterou celková výše P�ípustných náklad� na Projekt 
p�ekro�ila �ástku 23.236.000.000 K� (dvacet t�i miliardy dv� st� 
t�icet šest milión� korun �eských). Ve vztahu k jakékoli �ásti 
P�ípustných náklad� p�evyšující �ástku 31.949.500.000 K� (t�icet 
jedna miliarda dev�t set �ty�icet dev�t milión� p�t set tisíc korun 
�eských) nebude poskytnuta žádná dodate�ná hmotná podpora a 
celková výše hmotné podpory, která bude dle �lánku 7.1.2 
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poskytnuta, nep�ekro�í �ástku 2.414.917.500 K� (dv� miliardy �ty�i 
sta �trnáct milión� dev�t set sedmnáct tisíc p�t set korun �eských).   

7.2 Podpora školení a rekvalifikace zam�stnanc� 

Krom� Investi�ní podpory popsané v �lánku 7.1 poskytne �eská republika HMCR v 
rámci investi�ních pobídek podporu rekvalifikace �i školení zam�stnanc� ("Podpora 
školení"), a to maximálním rozsahu p�ípustném dle Zákona o investi�ních 
pobídkách, Zákona o zam�stnanosti a Na�ízení vlády �. 515/2004 Sb., o hmotné 
podpo�e na vytvá�ení nových pracovních míst a hmotné podpo�e rekvalifikace nebo 
školení zam�stnanc� v rámci investi�ních pobídek, v platném zn�ní, za podmínky, 
že maximální výše takové podpory nep�ekro�í �ástku 348.540.000 K� (t�i sta �ty�icet 
osm milión� p�t set �ty�icet tisíc korun �eských). 

Podrobné podmínky poskytování Podpory školení budou popsány ve smlouv�(ách) 
mezi HMCR a Ministerstvem práce a sociálních v�cí uzav�ené(ých) ve form� ve 
všech podstatných ohledech shodné s p�edlohou v P�íloze 13 v souladu s 
p�íslušnými ustanoveními Zákona o zam�stnanosti. 

7.3 Výplata hmotné podpory 

Hmotná podpora dle �lánk� 7.1.2, 7.1.4 a 7.2 a p�ípadn� dle �lánku 6.3.3(b) bude 
vyplacena v plné výši a bez jakýchkoli ode�t� �i srážek pro jakékoli ú�ely. Není-li v 
této Smlouv� výslovn� uvedeno n�co jiného a s výjimkou �ástek, které je na základ� 
této Smlouvy, Implementa�ních smluv a jiných souvisejících smluv povinna uhradit 
HMC, neuplatní �eská republika žádné právo na zapo�tení jakýchkoli �ástek 
splatných jako hmotná podpora dle �lánk� výše v��i �ástkám, které je povinna 
uhradit HMC kterékoli z �eských stran. 

7.4 P�ípustné náklady 

Skute�ná výše Investi�ní podpory, ke které bude HMCR oprávn�na, bude záviset na 
skute�né výši P�ípustných náklad�, které jí vzniknou.  

Pro vylou�ení pochybností a bude-li získáno Schválení EK, potvrzují strany 
konkrétn�, že: 

7.4.1 náklady vzniklé HMCR v souvislosti s koupí Pozemk� budou považovány 
za P�ípustné náklady; 

7.4.2 P�ípustné náklady týkající se dlouhodobého majetku odpovídají jeho 
skute�ným po�izovacím náklad�m p�ed využitím jakýchkoli prost�edk� z 
hmotné podpory; 

7.4.3 náklady vzniklé HMCR v souvislosti s instalací stroj� a zkušebním 
provozem za�ízení budou považovány za P�ípustné náklady v p�ípad�, že 
tyto náklady vstoupí do po�izovací ceny v souladu s �eskými ú�etními 
p�edpisy;  

7.4.4 úroky vzniklé HMCR v souvislosti s investicí do majetku v období 
p�edcházejícím uvedení tohoto majetku do užívání budou považovány za 
P�ípustné náklady v p�ípad�, že tyto náklady vstoupí do po�izovací ceny v 
souladu s �eskými ú�etními p�edpisy. 

7.4.5 náklady na výrobní formy budou považovány za P�ípustné náklady i v 
p�ípad�, že budou tyto výrobní formy umíst�ny �i užívány v prostorách 
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dodavatel� HMCR v �eské republice, pokud budou tyto náklady 
posuzovány a bude o nich ú�továno jako o dlouhodobém majetku HMC dle 
p�íslušných �eských ú�etních p�edpis�. 

7.5 Da
ové a ú�etní otázky 

7.5.1 Je z�ejmé, že by se v souvislosti s �inností HMCR mohly objevit složité 
da
ové otázky, a to p�ed p�ijetím i po p�ijetí jakéhokoli investi�ního 
rozhodnutí. �eská republika jmenuje na Ministerstvu financí zkušenou 
kontaktní osobu, která bude �lenem �ídícího výboru a která zajistí, aby 
byly veškeré dotazy a nejasnosti rychle vy�ešeny a aby rozhodnutí, která 
jsou závazná pro správu dan�, byla v rámci platných právních p�edpis� 
vydávána v nejkratších možných termínech a byla tak zajišt�na právní 
jistota.  

7.5.2 Rozhodne-li se HMCR zažádat o závazné posouzení týkající se p�evodních 
cen dle �eského práva ve vztahu k platbám uskute�
ovaným mezi 
skupinami, zejména k licen�ním poplatk�m, nákupu hmotného majetku, 
poskytování služeb, finan�ním ujednáním a prodeji produkt� mezi HMCR a 
jejími propojenými osobami, poskytne �eská republika p�íslušnému orgánu 
sou�innost s cílem uspíšit vydání p�íslušného posouzení v nejkratším 
možném termínu a ve lh�tách stanovených da
ovým právem.  

7.5.3 Veškerý nárok na odpo�et DPH bude vrácen v souladu s �eským právem, a 
to bez jakýchkoli prodlení �i omezení. 

7.5.4 �eská republika vždy pe�liv� a v�as zváží jakoukoli žádost HMC o to, aby 
jí bylo v souladu s právem Evropských spole�enství umožn�no autonomní 
zrušení tarif� �i odložení platby Celních poplatk� ve vztahu k 
p�edpokládanému objemu zboží dováženého HMC na dobu alespo
 10 
(deseti) let ode dne uzav�ení Smlouvy, a v p�ípad�, že to nebude v rozporu 
se strategickými zájmy �eské republiky �i p�íslušnými právními p�edpisy 
�eské republiky �i EU, bude takovou žádost v rozsahu p�ípustném dle 
práva EU podporovat, a p�edevším každou takovou žádost o zrušení 
platební povinnosti ve spolupráci s HMC p�ezkoumá a poskytne další 
podporu, kterou bude �eská republika považovat v souvislosti s takovou 
žádostí(tmi) za nezbytnou s tím, že tyto žádosti musejí spl
ovat podmínky 
stanovené EK pro nárok na zrušení povinnosti �i odložení platby Celních 
poplatk�. 

7.6 Výstavba dopravní infrastruktury 

�eská republika vynaloží maximální úsilí na to, aby bylo zlepšení stavu silnic R/48 a 
I/11 uvedených v P�íloze 9 dokon�eno nejpozd�ji do 30. �ervna 2008. 

7.7 Podpora náboru pracovních sil  

Ministerstvo práce a sociálních v�cí p�ipraví ve spolupráci s ú�ady práce v Ostrav�, 
Novém Ji�ín�, Karviné a Frýdku-Místku a po projednání s HMC “Projekt náboru 
pracovní síly pro výrobní továrnu v Nošovicích” (“Projekt náboru pracovní síly”), 
aby efektivn� zajistila pracovní sílu nezbytnou pro implementaci Projektu. Projekt 
náboru pracovní síly bude v souladu s p�íslušnými zákony zahrnovat zadání a 
uve�ejn�ní p�íslušných inzerát�, založení náborové centrály a její provoz, klasifikaci 
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a výb�r žádostí, provád�ní prov�rek osobních spis� a zajiš�ování školení a 
rekvalifika�ních kurz� pro uchaze�e o pracovní p�íležitosti. 

Bez ohledu na výše popsanou podporu z�stane vždy rozhodnutí o uzav�ení 
pracovního pom�ru s každým konkrétním jednotlivcem pln� na zvážení HMC a 
žádným osobám, které absolvovaly jakékoli p�edb�žné prov�rky �i orienta�ní 
náborové testy, nebude HMC povinna pracovní pom�r nabídnout. 

7.8 Balí�ek investi�ních pobídek pro ostatní dodavatele  

HMC p�edpokládá, že dodavatelé uvedení v P�íloze 10 uskute�ní v �eské republice 
investice popsané v téže P�íloze a stanou se tak dodavateli Projektu. Ve snaze 
pobídnout tyto dodavatele Projektu k tomu, aby v �eské republice založili své 
provozovny, poskytne �eská republika t�mto dodavatel�m sou�innost p�i identifikaci 
p�íslušných míst v lokalitách, které se z logistického hlediska nacházejí ve vhodné 
vzdálenosti od Lokality, a dále �eská republika t�mto dodavatel�m poskytne 
maximální možné investi�ní pobídky dle sou�asného Zákona o investi�ních 
pobídkách, mezi které pro vylou�ení pochybností pat�í zejména: 

(a) hmotná podpora vytvá�ení pracovních míst ve výši 200.000 K� (dv� st� 
tisíc korun �eských) na jedno pracovní místo vytvo�ené za podobných 
podmínek, jaké byly nabídnuty HMC v p�ípad�, že p�íslušný dodavatel 
založí svou provozovnu v kterémkoli z následujících region�: Ostrava, 
Karviná, Frýdek-Místek, Nový Ji�ín �i Krom��íž; a 

(b) pozemky poskytnuté krajskými �i obecními ú�ady za dotované ceny, pokud 
se p�íslušní dodavatelé a tyto krajské �i obecní ú�ady na takových 
dotovaných cenách dohodnou; a 

(c) sleva na dani z p�íjmu právnických osob v dostate�né výši, aby byla v jejím 
d�sledku v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy EU o poskytování 
regionální podpory maximalizována celková hodnota balí�ku pobídek 
poskytnutého dle Zákona o investi�ních pobídkách; a 

(d) hmotná podpora rekvalifikace �i školení v maximální možné výši p�ípustné 
dle p�íslušných pravidel poskytování ve�ejné podpory v �eské republice a 
EU. 

7.9 Svoboda v oblasti zadávání ve�ejných zakázek 

Bude-li to dle právních p�edpis� �eské republiky a EU týkajících se zadávání 
ve�ejných zakázek p�ípadn� možné, bude mít HMC možnost zvolit (za využití svých 
vlastních postup� pro zadávání ve�ejných zakázek) a využívat služby jakýchkoli 
dodavatel�, které si ur�í, a to výhradn� dle svého uvážení tak, aby bylo dané 
rozhodnutí co nejprosp�šn�jší pro její obchodní �innost, a to ve vztahu k výstavb� a 
realizaci Projektu i k provozu Továrny v Lokalit�. 

7.10 Smlouva o sociálním zabezpe�ení 

�eské strany budou s HMC spolupracovat na dosažení toho, aby byla mezi �eskou 
republikou a Koreou uzav�ena Smlouva o sociálním zabezpe�ení, která by zamezila 
zdvojení plateb sociálního zabezpe�ení u korejských ob�an�, kte�í budou v �eské 
republice na Projektu do�asn� pracovat. 

7.11 Zne�išt�ní 
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Strany jsou si v�domy toho, že ur�ité postupy související s automobilovou výrobou, 
které budou v Továrn� aplikovány, konkrétn� provoz lakovny a p�edvýstupní 
kontrola, jsou zvlášt� citlivé na zne�išt�ní ovzduší. Proto budou �eské strany v 
souladu s p�íslušnými právními p�edpisy �eské republiky a EU bránit tomu, aby v 
okruhu 15 (patnácti) kilometr� od Lokality zakládaly své provozovny jakékoli 
pr�myslové subjekty, v souvislosti s jejichž �inností lze od�vodn�n� p�edpokládat 
závažné ekologické zne�išt�ní nebo výskyt �ástic polétavého prachu, které by 
mohly HMCR zp�sobit škodu na produktech �i výrobních postupech. 

7.12 Souhlasy a podpora ze strany vlády 

7.12.1 Legislativní zm�ny 

S výjimkou zm�n nastalých v d�sledku zm�ny práva EU vynaloží �eská 
republika v p�ípad� jakékoli zm�ny v �eském právním systému, která 
omezí �i zcela eliminuje ur�itou hospodá�skou výhodu vyplývající z jakékoli 
pobídky, ke které je HMCR dle této Smlouvy oprávn�na, maximální úsilí na 
to, aby (i) bu	 HMCR zajistila výjimku z takto zm�n�ného p�edpisu nebo (ii) 
poskytla HMCR alternativní pobídku se stejnou hospodá�skou hodnotou a 
ve stejné podob�, jakou m�la omezená �i eliminovaná pobídka, a kterou je 
pravomocna poskytnout (tj. alternativní finan�ní náhradu nebo pobídku 
místo nep�ípustné finan�ní pobídky). 

7.12.2 Vztahy s EK 

�eská republika vynaloží maximální úsilí na to, aby p�ed evropskými 
orgány smírn� hájila postavení HMC v souvislosti s investicí HMC do 
Projektu, v�etn� zp�tného posuzování poskytování Ve�ejné podpory HMC 
ze strany EK, a jmenuje z �ad vládních ú�edník� vhodnou a zkušenou 
osobu, která bude za tyto záležitosti odpov�dná. P�edevším �eská 
republika vynaloží maximální úsilí na to, aby p�ijala veškerá opat�ení a 
hrála aktivní úlohu v zajišt�ní toho, že žádné �ásti Ve�ejné podpory, která 
má být dle této Smlouvy poskytnuta, nebudou EK zrušeny �i zakázány. Co 
se tý�e jakýchkoli formálních diskuzí �i sch�zek zástupc� �eské republiky 
a EK, na nichž bude Ve�ejná podpora HMC projednávána, bude �eská 
republika informovat HMC v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy a v 
maximální možné mí�e o t�chto sch�zkách p�edem a bude se snažit do 
t�chto diskuzí �i sch�zek zapojit i zástupce �i Poradce HMC. V p�ípad� 
jakékoli korespondence mezi �eskou republikou a EK související se 
schválením Ve�ejné podpory navrhované v této Smlouv� umožní �eská 
republika HMC v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy a v maximální 
možné mí�e do této korespondence nahlédnout a poskytnout k ní 
p�ipomínky p�edtím, než bude p�íslušná korespondence EK zaslána. 

7.12.3 Pracovní povolení a povolení k pobytu 

V rozsahu p�ípustném dle práva �eské republiky a EU vynaloží 
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních v�cí ve spolupráci s 
p�íslušnými ú�ady práce maximální úsilí na to, aby urychlila proces 
vydávání pracovních povolení a povolení k dlouhodobému i krátkodobému 
pobytu pro pracovníky a manažery HMC z �ad cizinc�, kte�í budou na 
Projektu pracovat, a jmenuje ur�ené osoby, aby ve v�cech t�chto žádostí a 
schvalování p�sobily jako primární kontaktní osoby. 
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7.12.4 Záležitosti související s celními poplatky 

V rozsahu p�ípustném dle práva �eské republiky a EU vynaloží 
Ministerstvo financí maximální úsilí na to, aby HMC ud�lila veškerá 
p�ípustná a p�íslušná oprávn�ní ke zjednodušovacím postup�m, jako je 
(zejména) statut "schváleného p�íjemce", "schváleného dovozce" a 
"schváleného vývozce". 

8 Závazky Moravskoslezského kraje a Obcí 

8.1 Služby ve�ejné dopravy 

Moravskoslezský kraj zajistí dle praktických pot�eb dostate�né služby ve�ejné 
dopravy do Lokality a v rámci regionu tím, že z�ídí linky autobusové dopravy, které 
p�ípadn� rozší�í stávající sí� autobusových linek, a to s frekvencí a kapacitou 
zajiš�ující bezproblémovou dopravu zam�stnanc� do blízkosti Lokality, a zajistí tak 
zam�stnanc�m HMC odpovídající služby ve�ejné dopravy. 

8.2 Do�asné kancelá�ské prostory  

Moravskoslezský kraj poskytne HMC za tržních podmínek dle specifikací v P�íloze 
11 do�asné kancelá�ské prostory, aby mohla za podmínek uvedených v této P�íloze 
vykonávat pracovní �innost nezbytnou pro implementaci projektu v Lokalit�. Tyto 
kancelá�ské prostory bude HMC moci využívat do doby, než budou postaveny 
kancelá�ské prostory v Lokalit� a budou ve stavu zp�sobilém k nast�hování. 

8.3 Do�asné prostory na školení 

Moravskoslezský kraj zajistí HMC za tržních podmínek dle specifikací v P�íloze 12 
do�asné školící prostory, aby mohla za podmínek uvedených v této P�íloze 
realizovat školení zam�stnanc� do doby, než budou postaveny p�íslušné školící 
prostory v Lokalit�.  

8.4 Ubytování pro pracovníky HMC  

8.4.1 Moravskoslezský kraj vynaloží maximální úsilí na to, aby HMC pomohl 
zajistit v blízkosti Lokality pronájem vhodného ubytovacího za�ízení 
kolejního typu pro její pracovníky, kte�í se zde budou do�asn� podílet na 
výstavb� a realiza�ní fázi Projektu, a to za tržních podmínek a ve 
spolupráci s místními vlastníky nemovitostí �i stavitelskými firmami. 

8.4.2 Moravskoslezský kraj vynaloží maximální úsilí na to, aby HMC pomohl 
zajistit v p�im��ené vzdálenosti od Lokality pronájem ubytovacího za�ízení 
vhodného pro pracovníky HMC z �ad cizinc� a manažery a jejich rodiny, a 
to za tržních podmínek a ve spolupráci s místními vlastníky nemovitostí �i 
stavitelskými firmami. 

8.5 Zdravotnická za�ízení 

Moravskoslezský kraj má v sou�asné dob� ve�ejné zdravotnické za�ízení ve Frýdku-
Místku, které poskytuje základní pohotovostní léka�skou pé�i a b�žné léka�ské 
služby, a bude i nadále udržovat v p�im��ené vzdálenosti od Lokality odpovídající 
zdravotnické za�ízení po celou dobu trvání této Smlouvy. 

8.6 Integrovaná záchranná stanice 
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Moravskoslezský kraj investuje nejmén� 60.000.000 K� (šedesát milión� korun 
�eských) do z�ízení ve�ejné integrované záchranné stanice s kapacitou dostate�nou 
pro nápravu naléhavých událostí v dané oblasti, v�etn� naléhavých událostí v 
Továrn�, pro kterou zajistí spole�n� s �eskou republikou rovn�ž p�íslušné vybavení. 
Tato záchranná stanice bude umíst�na ve vzdálenosti 3 (t�í) minut jízdy od Lokality. 
Záchranná stanice bude pln� k dispozici 24 hodin denn� a bude zahrnovat 
hasi�skou službu, ambulanci a policejní odd�lení.  

V p�ípad�, že bude zákon vyžadovat, aby HMCR udržovala své vlastní protipožární 
za�ízení, avšak existence výše uvedené integrované záchranné stanice ji jakékoli 
této povinnosti udržovat své vlastní protipožární za�ízení zbaví, uzav�e HMC s 
Moravskoslezským krajem smlouvu o p�ispívání na náklady na provoz takové 
stanice ze strany HMC. 

8.7 Jazykové lekce pro zam�stnance z �ad cizinc� 

Moravskoslezský kraj zajistí, aby byly od �ervna 2006 k dispozici ve�ejn� dotované a 
ve�ejn� dostupné kurzy �eského jazyka a �eské kultury pro cizince, které by mohli 
zam�stnanci HMC z �ad cizinc� i jejich rodiny a dále dodavatelé HMC i jejich rodiny 
navšt�vovat, a to ve vhodném míst� v daném regionu. 

8.8 Sobotní korejská škola  

Moravskoslezský kraj vynaloží maximální úsilí na to, aby prost�ednictvím The First 
International School of Ostrava zajistil provoz Sobotní korejské školy. 

9 Schválení Ve�ejné podpory 

9.1 Zám�r HMC 

Jakmile to bude možné, podá HMC v souladu s požadavky �eského práva Zám�r 
získat pobídky (“Zám�r") a bude s �eskými stranami spolupracovat zp�sobem, 
který je k získání schválení Ve�ejné podpory nezbytný �i vhodný. CzechInvest 
poskytne HMC p�i P�íprav� Žádosti veškerou p�im��enou sou�innost a podporu.  

9.2 Vyhodnocení Zám�ru 

CzechInvest p�ipraví vyhodnocení Zám�ru a do 30 (t�iceti) dn� od jeho p�ijetí 
p�edloží toto vyhodnocení Ministerstvu pr�myslu a obchodu. Strany p�edpokládají, 
že Ministerstvo práce a sociálních v�cí, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního 
prost�edí a obce, v jejichž katastrálním území bude Projekt realizován, 
schválí/vyjád�í se k poskytnutí Ve�ejné podpory každé vždy v rámci své p�íslušné 
p�sobnosti a na žádost Ministerstva pr�myslu a obchodu, a to do 14 (�trnácti) dn� 
od p�ijetí Zám�ru.  

Po získání schválení/vyjád�ení p�íslušných orgán� potvrdí Ministerstvo pr�myslu a 
obchodu ve spolupráci s Ú�adem pro ochranu hospodá�ské sout�že p�ípustnou míru 
a hodnotu ve�ejné podpory Projektu a do 14 (�trnácti) dn� vydá nabídku na 
poskytnutí Ve�ejné podpory.  

9.3 Oznámení EK 

Jakmile to bude po realizaci úkon� popsaných v �lánku 9.2. možné, bude 
Ministerstvo pr�myslu a obchodu informovat EK o Zám�ru za ú�elem schválení 
Ve�ejné podpory ze strany EK. V rámci p�ípravy oznámení ur�eného EK poskytne 
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Ministerstvo pr�myslu a obchodu HMC a jejím Poradc�m neomezený p�ístup k 
návrhu oznámení a vezme v úvahu jejich p�ipomínky a návrhy tak, aby bylo 
oznámení p�edloženo v podob� co nejvhodn�jší k zajišt�ní Schválení EK. P�ed 
p�edložením oznámení �eská republika mimo jiné zažádá o zorganizování 
konzulta�ních sch�zek s EK za ú�elem projednání p�ípravy a p�edložení oznámení 
a zajistí, aby se t�chto konzultací mohla HMC i její Poradci zú�astnit. 

CzechInvest a HMC spole�n� p�ezkoumají dostupné studie vypracované ekonomy a 
týkající se dopad� regionální výstavby na Moravskoslezský kraj, v�etn� p�ímých a 
nep�ímých dopad� na míru zam�stnanosti a dopad� na výši p�íjm�, na ve�ejné 
služby, ve�ejnou infrastrukturu v regionu, atraktivitu pro další investory a ve�ejné 
finance, a zváží vhodnost p�edložení t�chto studií EK za ú�elem podpory Zám�ru. 
Bude-li na základ� zvážení situace shledáno od�vodn�ným vypracovat další studie 
�i podp�rné d�kazní dokumenty, vynaloží CzechInvest a HMC maximální úsilí na to, 
aby byly tyto dokumenty v�as zajišt�ny. 

9.4 Rozhodnutí o Ve�ejné podpo�e 

Poté, co bude získáno Schválení EK týkající se poskytnutí ve�ejné podpory, vydá 
Ministerstvo pr�myslu a obchodu za podmínky, že HMCR zasláním žádosti o 
poskytnutí Ve�ejné podpory p�ijme nabídku na poskytnutí Ve�ejné podpory, kone�né 
rozhodnutí o poskytnutí Ve�ejné podpory, a to do 14 (�trnácti) dn� od vydání 
Schválení EK.  

9.5 Smlouvy o poskytnutí hmotné podpory na vytvá�ení pracovních míst a rekvalifikace 
�i školení 

Po vydání kone�ného rozhodnutí o poskytnutí Ve�ejné podpory uzav�ou HMCR a 
Ministerstvo práce a sociálních v�cí smlouvy o poskytnutí hmotné podpory na 
vytvá�ení pracovních míst a hmotné podpory na školení a rekvalifikaci, a to v 
podob� ve všech podstatných ohledech shodné se smlouvami p�ipojenými v P�íloze  
13, na základ� nichž bude HMCR oprávn�na obdržet tuto podporu do 30 (t�iceti) 
dn� od podpisu takových smluv. 

10 Alternativní postupy 

V p�ípad�, že bude jakákoli �ást Ve�ejné podpory, která má být dle této Smlouvy poskytnuta, 
ozna�ena EK nebo jiným p�íslušným orgánem za nevyhovující jakémukoli platnému 
zákonnému ustanovení, nebo že jakákoli �ást Ve�ejné podpory, která má být dle této 
Smlouvy poskytnuta, nem�že být zp�sobem zde popsaným poskytnuta v plné výši z jiného 
d�vodu, zahájí �eské strany s HMC v rozsahu p�ípustném dle právních p�edpis� �eské 
republiky a EU smírná jednání za ú�elem zjišt�ní alternativních forem podpory, které by 
HMC p�ípadn� zajistily stejné hospodá�ské výhody a které budou s p�íslušnými právními 
p�edpisy v souladu, zejména p�ímé finan�ní prost�edky, dlouhodobé financování, výjimky z 
plateb p�íslušných daní �i jejich odložení apod. Tyto alternativní postupy budou mít v 
maximální možné mí�e formu podobnou pobídkám poskytnutým na základ� této Smlouvy (tj. 
finan�ní pobídky budou nahrazeny jinými finan�ními výhodami). 

11 Prohlášení a záruky 

�eské strany poskytují tímto HMC a HMC tímto poskytuje �eským stranám prohlášení a 
záruky uvedené v P�íloze 2, s výjimkou prohlášení a záruk uvedených v odstavcích 2.8 až 
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2.12 P�ílohy 2, které �iní pouze Moravskoslezský kraj. Prohlášení a záruky uvedené v odst. 
2.11.2 P�ílohy 2 budou považovány za zopakované Moravskoslezským krajem ke dni 
uzav�ení každé Kupní smlouvy ve vztahu k té �ásti Pozemk�, která je p�edm�tem této 
Kupní smlouvy. Každá Strana provedla ve vztahu ke všem prohlášením a zárukám 
obsaženým v P�íloze 2 �ádný pr�zkum, aby nedošlo k tomu, že by n�která z prohlášení �i 
záruky obsahovala jakékoli nepravdivé tvrzení skute�ností �i naopak neobsahovala 
skute�nost nezbytnou k �in�ní takových tvrzení a v žádném podstatném ohledu 
nezavád�jící.  

12 Odpov�dnost 

12.1 Odd�lená odpov�dnost �eských stran 

Každá z �eských stran bude odpov�dná za porušení kteréhokoli ze svých závazk� 
dle této Smlouvy odd�len�. 

12.2 Odpov�dnost Stran za škody 

V p�ípad�, že kterákoli Strana poruší n�který ze svých p�íslušných závazk� dle této 
Smlouvy, bude v��i p�íslušné druhé Stran� odpov�dná za škody vyplývající z 
takového porušení v souladu s p�íslušnými ustanoveními �eského práva. 

12.3 Odpov�dnost za porušení prohlášení a záruk 

Budou-li kterákoli z prohlášení a záruk poskytnutých ur�itou Stranou dle této 
Smlouvy nepravdivá �i nebudou-li obsahovat jakékoli skute�nosti, které jsou 
nezbytné k tomu, aby tvrzení v nich obsažená nebyla v žádném podstatném ohledu 
zavád�jící ("Závažné opomenutí"), a nebude-li taková nepravdivost �i Závažné 
opomenutí napraveno Stranou, která dané prohlášení �i záruku poskytla, do 2 
(dvou) m�síc� od doru�ení p�íslušného oznámení druhé Strany, bude p�íslušná 
Strana oprávn�na požadovat náhradu za Ztráty zp�sobené nepravdivostí tvrzení �i 
Závažným opomenutím.  

Pro ú�ely tohoto �lánku znamená pojem “Ztráty” jakoukoli �ástku, která je nezbytná 
k tomu, aby se druhá Strana dostala do postavení, ve kterém by bývala byla v 
p�ípad�, že by p�íslušné prohlášení �i záruka byly pravdivé nebo že by v nich 
nedošlo k Závažnému opomenutí, spolu s veškerými p�im��enými náklady vzniklými 
p�íslušné Stran� v souvislosti se vznesením platného nároku vyplývajícího z 
porušení prohlášení a záruk.  

Pro vylou�ení pochybností platí, že nárok Strany, která jej vznesla, není omezen 
pouze na náhradu škody, avšak zahrnuje rovn�ž další aspekty Ztrát, jak jsou tyto 
definovány v p�edchozím odstavci, bez ohledu na to, zda mohou být takové 'Ztráty' 
definovány jako škoda dle �eského práva.  

12.4 P�edcházení vzniku škod 

Žádné ustanovení této Smlouvy nebude považováno za ustanovení, které by 
n�kterou ze Stran zbavovalo povinnosti p�edcházet vzniku ztrát �i škod, které by jí 
mohly vzniknout v d�sledku jakéhokoli porušení prohlášení a záruk poskytnutých 
druhou Stranou dle této Smlouvy. 

12.5 Oznámení o nároku 
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Pokud se strana, v jejíž prosp�ch jsou prohlášení �i záruky �in�ny, dozví o jakékoli 
záležitosti, u níž je pravd�podobné, že na základ� ní bude tato strana oprávn�na 
vznést nárok na náhradu Ztrát, zašle tato strana oznámení o p�íslušných 
skute�nostech druhé stran� ihned, jakmile to bude možné poté, co se o t�chto 
skute�nostech sama dozv�d�la. 

12.6 Lh�ty 

Odpov�dnost Strany za prohlášení �i záruku �in�nou touto stranou dle této Smlouvy 
skon�í v den uplynutí 3 (t�í) let ode dne u�in�ní p�íslušného prohlášení �i záruky, s 
výjimkou nároku na náhradu Ztrát, o n�mž bude druhé Stran� zasláno oznámení 
p�ed datem uplynutí tohoto období 3 (t�í) let, a s výjimkou prohlášení a záruk 
uvedených v odstavcích 1.7, 2.9.1 až 2.9.5 P�ílohy 2 a opakovaných dle odstavce 
2.11.2 P�ílohy 2. 

12.7 Omezení nároku z d�vodu znalosti ur�itých skute�ností  

Pokud si je Strana, v jejíž prosp�ch jsou prohlášení �i záruka �in�ny, v�doma ke dni 
u�in�ní p�íslušného prohlášení �i záruky jakékoli záležitosti �i okolnosti nazna�ující, 
že kterékoli z prohlášení a záruk poskytovaných druhou Stranou dle této Smlouvy je 
nepravdivé �i obsahuje Závažné opomenutí, s výjimkou p�ípad�, kdy si je v�doma 
jakéhokoli(ýchkoli) zatížení na kterémkoli Pozemku, není tato Strana ve vztahu k 
dot�enému prohlášení �i záruce oprávn�na nárok na náhradu Ztrát vznést. 

12.8 Omezení odpov�dnosti 

Bez ohledu na jakákoli ustanovení této Smlouvy, Kupní smlouvy �i smlouvy o 
budoucí koupi, které budou ve vztahu k Pozemk�m uzav�eny, která by stanovovala 
n�co jiného, bude odpov�dnost Moravskoslezského kraje za porušení jakýchkoli 
prohlášení a záruk uvedených v odstavci 2.8 P�ílohy 2 omezena do výše 
300.000.000 K� (t�i sta milión� korun �eských). S výjimkou jejich p�íslušných práv 
vyplývajících z �lánku 6.2.5 této Smlouvy nebudou HMC ani HMCR na základ� této 
Smlouvy, Kupních smluv �i smluv o budoucí koupi, které budou ve vztahu k 
Pozemk�m uzav�eny, �i jakýchkoli jiných souvisejících smluv oprávn�ny ani 
nebudou sm�t vznést jakýkoli nárok vyšší než 300.000.000 K� (t�i sta milión� korun 
�eských) �i požadovat ve vztahu ke Ztrátám vzniklým na základ� porušení 
prohlášení a záruk uvedených v odstavci 2.8 P�ílohy 2 jakoukoli jinou nápravu. 

13 Oznámení a kontaktní osoby 

13.1 Oznámení 

13.1.1 Veškerá oznámení a jiná sd�lení �in�ná v souvislosti s touto Smlouvou 
(“Oznámení”) budou: 

(i) mít písemnou formu a budou vyhotovena v angli�tin�; a 

(ii) doru�ována osobn�, faxem, ve form� doporu�eného dopisu �i 
kurýrem renomované mezinárodní spole�nosti. 

13.1.2 Spole�nosti HMC budou Oznámení zasílána na následující adresu, nebo 
takové jiné osob� �i na jinou adresu, kterou HMC ostatním Stranám této 
Smlouvy p�ípadn� v budoucnu oznámí: 

Hyundai Motor Company 



  

24 

231,Yangjae-Dong 

Seocho-Gu 

137-938 Soul 

Korea 

 

Tel :    

Fax:    

Adresát: Senior Vice President, Corporate Planning Office 

 

13.1.3 �eské republice budou Oznámení zasílána na následující adresu, nebo 
takové jiné osob� �i na jinou adresu, kterou �eská republika ostatním 
Stranám této Smlouvy p�ípadn� v budoucnu oznámí: 

Ministerstvo pr�myslu a obchodu �eské republiky 

Na Františku 32 

110 15 Praha 1 

�eská republika 

 
tel:  

fax:  

Adresát:  nám�stek ministra 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Št�pánská 15 

120 00 Praha 2 

�eská republika 

 

tel:  

fax:  

 

Adresát: generální �editel 

 

13.1.4 Moravskoslezskému kraji budou Oznámení zasílána na následující adresu, 
nebo takové jiné osob� �i na jinou adresu, kterou Moravskoslezský kraj 
ostatním Stranám této Smlouvy p�ípadn� v budoucnu oznámí: 

Moravskoslezský kraj 

28. �íjna 117 

702 00 Ostrava 

�eská republika 

 

tel:  

fax:  

 

Adresát: nám�stek hejtmana 
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13.1.5 Oznámení je ú�inné okamžikem p�evzetí a za p�evzaté bude považováno: 

(i) v okamžiku doru�ení v p�ípad�, že je doru�ováno osobn�, formou 
doporu�eného dopisu �i kurýrem; 

(ii) v okamžiku p�enosu v �itelné podob� v p�ípad�, že je doru�ováno 
faxem. 

14 Ú�innost 

Tato Smlouva je uzavírána a nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu všemi Stranami a 
bude platná a ú�inná až do okamžiku, kdy HMC obdrží veškerou Ve�ejnou podporu, k 
jejímuž poskytnutí je na základ� této Smlouvy oprávn�na, nebo do okamžiku, kdy uplyne 
období závazku dle �lánku 5.2, podle toho, který z uvedených p�ípad� nastane pozd�ji. 

15 Odstoupení Stran od Smlouvy 

15.1 P�ípady možného odstoupení ze strany HMC 

V p�ípad�, že: 

(i) Schválení EK nebude získáno zp�sobem, který by �eským stranám 
umož
oval poskytnout HMC Ve�ejnou podporu dle této Smlouvy do 
30. �ervna 2007 (s výjimkou p�ípadu, kdy je prodlení zp�sobeno nespln�ním 
nezbytných závazk� dle �lánku 9 ze strany HMC; v takovém p�ípad� bude 
uvedená lh�ta prodloužena o dobu prodlení zp�sobeného prodlením HMC v 
pln�ní jejích závazk�); 

(ii) Moravskoslezský kraj nezíská vlastnické právo k veškerým Pozemk�m v 
jednání do 31. ledna 2007 nebo neuzav�e s HMCR ohledn� Pozemk� v 
jednání platné Kupní smlouvy, které by mohly být zapsány do katastru 
nemovitostí, do 28. února 2007; 

(iii) práce na p�íprav� Lokality uvedené v P�íloze 7 nebudou dokon�eny do 
31. �íjna 2006, s výjimkou hlukové bariéry, na kterou se vztahuje lh�ta do 
28. února 2007 (s výjimkou p�ípad�, kdy je prodlení zp�sobeno nepln�ním ze 
strany HMC); 

(iv) výstavba všech p�edb�žných �i do�asných inženýrských sítí popsaných v 
P�íloze 8 nebude dokon�ena do 60 dn� od skon�ení lh�ty stanovené pro tyto 
práce v P�íloze 8 (s výjimkou p�ípad�, kdy je prodlení zp�sobeno nepln�ním 
ze strany HMC);   

(v) územní rozhodnutí pro výstavbu Továrny (v�etn� povolení k provedení 
nivelizace na Pozemcích) nebudou vydána a nebudou vykonatelná do 
31. prosince 2006 (s výjimkou p�ípad�, kdy je prodlení v jejich vydání 
zp�sobeno nespln�ním všech podmínek nezbytných dle �eského práva ze 
strany HMC); 

(vi) všechna pot�ebná schválení ze strany �eské republiky a �eského Ú�adu pro 
ochranu hospodá�ské sout�že, která jsou nezbytná k realizaci Investi�ní 
podpory, nebudou získána b�hem 1 (jednoho) m�síce od vydání Schválení 
EK (s výjimkou p�ípad�, kdy je prodlení v jejich vydání zp�sobeno 
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nespln�ním všech podmínek nezbytných dle �lánku 9 ze strany HMC; v 
takovém p�ípad� bude uvedená lh�ta prodloužena o dobu prodlení 
zp�sobeného prodlením HMC v pln�ní jejích závazk�); 

(vii) oznámení o Ve�ejné podpo�e nebude EK doru�eno p�ed 30. zá�ím 2006 (s 
výjimkou p�ípad�, kdy je prodlení v jejich vydání zp�sobeno nespln�ním 
všech podmínek nezbytných dle �lánku 9 ze strany HMC; v takovém p�ípad� 
bude uvedená lh�ta prodloužena o dobu prodlení zp�sobeného prodlením 
HMC v pln�ní jejích závazk�); 

(viii) schválení Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje popsané v �ásti 
2.11.1 P�ílohy 2 nebude ud�leno do 31. kv�tna 2006;  

(ix) k p�íslušným dat�m vydání územních rozhodnutí uvedených v odstavci (v) 
výše nebudou ud�leny významné souhlasy t�etích stran nezbytné k další 
realizaci Projektu nebo je na základ� rozumné úvahy pravd�podobn� nelze v 
dané dob� získat bez nep�im��eného prodlení nebo bez toho, aniž by HMC 
musela p�ijmout nep�im��ené podmínky. Pro ú�ely tohoto odstavce (ix) 
znamená pojem "významné souhlasy t�etích stran" souhlasy, jejichž 
neud�lení m�že HMCR d�vodn� uvád�t jako okolnost, která pravd�podobn� 
p�ímo povede k prodlení v postupu dle rozvrhu Projektu stanoveného v 
P�íloze 5 v trvání delším než 3 (t�i) m�síce nebo k nár�stu náklad� na Projekt 
o více než 1% (jedno procento); 

(x) Strany se k p�íslušným dat�m vydání územních rozhodnutí zmín�ných v 
odstavci (v) dozv�dí, že kterákoli z prohlášení a záruk �eských stran 
uvedených v P�íloze 2 byla v dob� jejich u�in�ní ke dni uzav�ení této 
Smlouvy nepravdivá nebo v jakémkoli podstatném ohledu nesprávná. Pro 
ú�ely tohoto odstavce (x) znamená pojem "v jakémkoli podstatném ohledu" 
to, že by rozdíl mezi skute�ným postavením a postavením tvrzeným v 
p�íslušném prohlášení �i záruce mohl být d�vodn� považován za bu	 (a) 
zp�sobilý snížit hodnotu Pozemk� jako celku na mén� než 80% (osmdesát 
procent) Tržní hodnoty, anebo (b) bránící výstavb� celého �i n�kterých �ástí 
Projektu za rozumných podmínek; 

(xi) HMCR se rozhodne vykonat své právo na odstoupení dle �lánku 7.1.3 z toho 
d�vodu, že neobdržela první splátku hmotné podpory popsané v �lánku 
7.1.2 ke sjednanému datu p�esto, že bylo její poskytnutí na základ� 
Schválení EK schváleno; 

(xii) HMCR se rozhodne vykonat své právo na odstoupení dle �lánku 6.2.5(e); 

bude HMC poté, co �eským stranám zaslala nejmén� 30 (t�icet) dn� p�edem 
písemné oznámení o svém úmyslu od této Smlouvy odstoupit a poskytla �eským 
stranám lh�tu na nápravu situace, oprávn�na odstoupit od této Smlouvy, 
implementa�ních smluv a veškerých dalších souvisejících smluv uzav�ených s 
�eskými stranami a implementaci Projektu ukon�it. Jakékoli takové odstoupení 
vylu�uje jakýkoli nárok na náhradu škody �i na jinou náhradu dle této Smlouvy ve 
vztahu k týmž okolnostem, které zap�í�ily vznik tohoto práva na odstoupení, který by 
HMC jinak bývala m�la.  

15.2 Odstoupení ze strany HMC v p�ípad� porušení závazk� �eskými stranami  
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V p�ípad� úmyslného a závažného porušení závazk� �eských stran dle této 
Smlouvy �i Implementa�ních smluv, bude HMC poté, co �eským stranám zaslala 
nejmén� 30 (t�icet) dn� p�edem písemné oznámení o svém úmyslu od této Smlouvy 
odstoupit a poskytla �eským stranám lh�tu na nápravu situace, oprávn�na odstoupit 
od této Smlouvy, Implementa�ních smluv a veškerých dalších souvisejících smluv 
uzav�ených s �eskými stranami a implementaci Projektu ukon�it. 

Odkazy na "závažné porušení" v tomto �lánku 15.2 znamenají, že jde o porušení, 
které m�že HMCR rozumn� uvád�t jako okolnost, která pravd�podobn� p�ímo 
povede k prodlení v postupu dle rozvrhu Projektu stanoveného v P�íloze 5 v trvání 
delším než 3 (t�i) m�síce nebo k nár�stu náklad� na Projekt o více než 1% (jedno 
procento). 

Bez ohledu na jakékoli ustanovení této Smlouvy, které by uvád�lo n�co jiného, platí, 
že právo HMC na odstoupení dle �lánku 15.1 �i 15.2 bude ze strany HMC 
vykonatelné pouze v období 3 (t�í) m�síc� od p�íslušného data uvedeného v �lánku 
15.1 nebo p�ípadn� v období 3 (t�í) m�síc� od uplynutí 30denní (t�icetidenní) lh�ty 
na zaslání oznámení p�edem dle �lánku 15.2. Pro vylou�ení pochybností platí, že 
pokud HMC nevykoná své právo na odstoupení v této lh�t�, bude i nadále vázána 
podmínkami této Smlouvy, Implementa�ních smluv a dalších souvisejících smluv, 
jejichž je stranou. 

15.3 Odstoupení �eských stran v p�ípad� porušení závazk� HMC 

V p�ípad�, že HMC nezahájí výstavbu Továrny d�íve, než (i) uplynou 3 (t�i) m�síce 
ode dne nabytí právní moci p�íslušného stavebního povolení, a (ii) 31. prosince 
2007, podle toho, která z uvedených událostí nastane pozd�ji (avšak s tím, že 
pokud je takové prodlení zp�sobeno jakýmkoli prodlením v pln�ní závazk� dle této 
Smlouvy kteroukoli �eskou stranou nebo úkony t�etích stran ohrožujících vydání 
nezbytných povolení týkajících se Projektu, bude tato lh�ta prodloužena o dobu 
trvání takového prodlení), budou �eské strany poté, co HMC zaslaly nejmén� 
30 (t�icet) dn� p�edem písemné oznámení o svém úmyslu od této Smlouvy odstoupit 
a poskytly HMC lh�tu na nápravu situace, oprávn�ny spole�n�, a to výlu�n� 
spole�n�, od této Smlouvy, Implementa�ních smluv a veškerých dalších 
souvisejících smluv odstoupit. 

Právo �eských stran na odstoupení dle �lánku 15.3 bude vykonatelné pouze v 
období 3 (t�í) m�síc� od uplynutí 30denní (t�icetidenní) lh�ty na zaslání oznámení 
p�edem dle �lánku 15.3. Pro vylou�ení pochybností platí, že pokud �eské strany 
nevykonají své právo na odstoupení v této lh�t�, budou i nadále vázány 
podmínkami této Smlouvy, Implementa�ních smluv a dalších souvisejících smluv, 
jejichž jsou stranou. 

15.4 Zp�sob odstoupení a jeho d�sledky 

Právo na odstoupení kterékoli ze Stran dle této Smlouvy musí být vždy vykonáno 
formou písemného oznámení doru�eného druhé Stran�.  

15.4.1 V p�ípad�, že od této Smlouvy kterákoli ze Stran k p�íslušnému datu 
ú�innosti takového odstoupení odstoupí, bude tato Smlouva považována 
za ukon�enou a:  

(i) žádná �eská strana nebude povinna poskytovat HMC jakoukoli 
další Ve�ejnou podporu �i jinou podporu,  
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(ii) HMC nebude povinna �init jakékoli další investice, a 

(iii) HMCR i Moravskoslezský kraj budou oprávn�ny odstoupit od 
Kupních smluv uzav�ených ve vztahu k Pozemk�m, v d�sledku 
�ehož (i) bude HMC povinna vrátit Pozemky Moravskoslezskému 
kraji ve stavu, v jakém byly v dob� odstoupení, a (ii) 
Moravskoslezský kraj vrátí HMC kupní cenu, kterou HMC za 
Pozemky zaplatila, plus: 

(a) �ástku rovnající se Zhodnocení v p�ípad�, že se po 
odstoupení �eských stran dle �lánku 15.3 HMCR rozhodne 
odstoupit od Kupní smlouvy nebo pokud se od Kupní 
smlouvy rozhodne odstoupit Moravskoslezský kraj; nebo 

(b) �ástku rovnající se náklad�m na externí dodavatele vzniklým 
a uhrazeným HMCR v rámci realizace výstavby v Lokalit�, 
konkrétn� p�i odstra
ování p�dních vrstev a nivelizaci, v 
p�ípad�, že se Moravskoslezský kraj rozhodne odstoupit od 
Kupní smlouvy,  

avšak s tím, že právo na odstoupení od Kupních smluv uzav�ených 
ve vztahu k Pozemk�m bude vykonatelné pouze p�ed datem, kdy 
HMC zahájí výstavbu Továrny.   

15.4.2 Pro ú�ely �lánku 15.4.1 znamená pojem “Zhodnocení” �ástku odpovídající 
zvýšení hodnoty Pozemk�, ke kterému došlo v d�sledku realizace prací na 
Pozemku vykonaných a uhrazených HMC do dne odstoupení, která je 
ur�ena takto:  

(i) Nedohodnou-li se HMC a Moravskoslezský kraj na výši Zhodnocení 
b�hem 2 (dvou) m�síc� ode dne odstoupení, jmenují HMC a 
Moravskoslezský kraj spole�n� mezinárodní renomovanou ú�etní 
firmu s pobo�kou v �eské republice, aby vyhotovila nezávislý 
posudek aktuální tržní hodnoty Pozemk�.  

(ii) Nedohodnou-li se HMC a Moravskoslezský kraj na jmenování viz 
odstavec (i) výše, bude kterákoli z nich oprávn�na jmenovat k 
vyhotovení nezávislého posudku aktuální tržní hodnoty Pozemk� 
firmu PricewaterhouseCoopers �i Ernst & Young.  

(iii) Bez ohledu na to, která firma bude jmenována, bude tato firma 
požádána, aby vyhotovila nezávislý posudek a p�edložila jej v 
�eštin� i v angli�tin� HMC a Moravskoslezskému kraji do 2 (dvou) 
m�síc� ode dne zadání požadavku. Posudek stanoví p�íslušnou 
hodnotu v podob� konkrétního �ísla, nikoli ur�itého rozp�tí.  

(iv) Rozdíl mezi Tržní hodnotou a hodnotou ur�enou v tomto posudku 
bude p�edstavovat Zhodnocení a bude kone�ný a závazný. 
Náklady v�etn� odm�ny a náklad� firmy, které byl tento úkol zadán, 
a jakýchkoli dalších poradc�, jejichž ú�ast tato firma považovala za 
nezbytnou �i vhodnou, uhradí HMC a Moravskoslezský kraj rovným 
dílem. 
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15.4.3 V p�ípad�, že od této Smlouvy v souladu s �lánkem 15.3 odstoupí �eské 
strany, vrátí HMC veškerou Ve�ejnou podporu obdrženou do tohoto 
okamžiku na základ� této Smlouvy a uhradí �i nahradí p�íslušné �eské 
stran� náklady, které jí ke dni odstoupení p�íslušné �eské strany v 
souvislosti s Projektem vznikly. 

15.4.4 V p�ípad�, že od této Smlouvy odstoupí v souladu s �lánkem 6.2.5(e), 15.1 
�i 15.2 HMC, nebude mít HMC žádný závazek vrátit jakoukoli již obdrženou 
Ve�ejnou podporu (s výjimkou kogentních ustanovení p�íslušných právních 
p�edpis� �eské republiky a EU). 

15.4.5 Ustanovení tohoto �lánku 15.4 z�stávají v planosti i po ukon�ení této 
Smlouvy na základ� odstoupení. 

15.5 Zákaz prodeje �i p�evodu Pozemk�  

HMC p�ed uplynutím desetiletého období uvedeného v �lánku 5.2 výše neprodá a 
nep�evede Pozemky ani žádnou jejich �ást bez p�edchozího souhlasu 
Moravskoslezského kraje, avšak s tím, že tento souhlas nebude bezd�vodn� 
odpírán. Moravskoslezský kraj tímto ud�luje souhlas s p�evodem �ásti Pozemk� 
HMC svým dodavatel�m Mobis a Hysco. 

16 Vyšší moc 

16.1 Žádná ze Stran nebude odpov�dná za nepln�ní svých závazk�, které nastane v 
d�sledku Události Vyšší moci, avšak s tím, že žádná �eská strana není oprávn�na 
dovolávat se Události Vyšší moci, ke které došlo na základ� úkonu ze strany �eské 
vlády �i zm�ny �eského práva, která nenastala v d�sledku zm�ny práva EU. Pln�ní 
závazk� dot�ených takovou událostí bude na celou dobu trvání Události Vyšší moci 
p�erušeno. 

16.2 Strana dovolávající se Události Vyšší moci bude druhou Stranu o nastalé situaci 
informovat co nejd�íve poté, co Událost Vyšší moci zjistí �i se o ní doví, nejpozd�ji 
však do 30 (t�iceti) dn� ode dne, kdy k ní došlo, a uvede základní popis Události 
Vyšší moci a její pravd�podobné d�sledky. 

16.3 V každém p�ípad� vynaloží Strany maximální úsilí na minimalizaci dopadu Události 
Vyšší moci na jejich p�íslušné závazky a zajistí znovuzahájení b�žného pln�ní 
závazk� dot�ených Událostí Vyšší moci v nekratším možném termínu. 

16.4 V p�ípad�, že dojde k Události Vyšší moci, zorganizují Strany co nejd�íve sch�zku za 
ú�elem zjišt�ní dopadu události na implementaci Projektu. Strany zváží veškeré 
možnosti �ešení umož
ující p�izp�sobení Projektu nové situaci, p�i�emž vezmou v 
úvahu p�edevším veškerá opat�ení, která by HMC umožnila v Projektu pokra�ovat. 

16.5 Bude-li nastalá Událost Vyšší moci trvat déle než 3 (t�i) m�síce a shodnou-li se 
Strany na tom, že je za stávajících okolností nemožné Projekt realizovat z d�vodu 
ekonomické neproveditelnosti, nebo i pokud se Strany na tomto nedohodnou, avšak 
stanoví tak rozhod�í tribunál, je kterákoli ze Stran oprávn�na od této Smlouvy 
odstoupit. V takovém p�ípad� nebude mít HMC žádný závazek vrátit jakoukoli již 
obdrženou Ve�ejnou podporu nebo zaplatit za jakoukoli jinou podporu (s výjimkou 
p�íslušných kogentních ustanovení právních p�edpis� �eské republiky a EU). 
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17 Trvání závazk� 

Závazky Stran dle této Smlouvy budou pln� platné a ú�inné po celou dobu realizace 
Projektu i poté, avšak s tím, že pokud n�která ze Stran od této Smlouvy odstoupí nebo bude 
tato Smlouva jinak ukon�ena, budou i po takovém odstoupení �i ukon�ení této Smlouvy 
jiným zp�sobem nadále platná ustanovení �lánku 18.3 (Ml�enlivost), 18.8 (Rozhodné právo 
a �ešení spor�) a �lánku 12 (Odpov�dnost), a to bez jakéhokoli �asového omezení. Žádná 
ze Stran není oprávn�na od této Smlouvy odstoupit �i ji jinak ukon�it z jiných d�vod� a za 
jiných podmínek, než jak je stanoveno v této Smlouv�. 

18 Obecná ustanovení  

18.1 Úplná dohoda  

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran týkající se p�edm�tu této Smlouvy ke 
dni jejího uzav�ení s výjimkou podmínek, které vyplývají ze zákona a které nemohou 
být smluvn� vylou�eny, a nahrazuje veškeré p�edchozí písemné i ústní dohody 
Stran týkající se záležitostí upravených touto Smlouvou. Každá ze Stran prohlašuje, 
že p�i uzav�ení této Smlouvy nespoléhala na jakékoli jiné prohlášení, záruku, 
zajiš�ovací smlouvu �i jiné ujišt�ní než na prohlášení, záruky, zajiš�ovací smlouvy �i 
jiná ujišt�ní obsažená v této Smlouv� a v dokumentech, na které se v ní odkazuje. 
Nic v tomto odstavci neomezuje ani nevylu�uje odpov�dnost za podvod. 

18.2 Výdaje 

Není-li v této Smlouv� uvedeno n�co jiného, budou si jednotlivé Strany hradit vlastní 
náklady vzniklé v souvislosti s p�ípravou, jednáním, uzav�ením a implementací této 
Smlouvy a záležitostí v ní popsaných samostatn�. 

18.3 Ml�enlivost  

Strany i Czechinvest budou vždy zachovávat ml�enlivost o veškerých D�v�rných 
informacích a nebudou je sd�lovat žádným osobám s výjimkou t�ch osob, které jsou 
zárove
 (i) Zástupci p�íslušných Stran �i Czechinvestu a (ii) které tyto informace �i 
údaje pot�ebují znát pro ú�ely Projektu a které jsou si v�domy závazku ml�enlivosti 
a jsou se zachováním d�v�rnosti této Smlouvy a takových D�v�rných informací 
srozum�ny, s výjimkou p�ípad�, kdy: 

18.3.1 je sd�lení �i využití informací vyžadováno zákony �eské republiky �i EU, 
jakýmkoli regulatorním orgánem �i soudem, nebo pravidly �i p�edpisy 
jakékoli zákonem ustanovené burzy cenných papír�; nebo 

18.3.2 je sd�lení �i využití informací vyžadováno za ú�elem jakéhokoli soudního 
�ízení vyplývajícího z této Smlouvy nebo je sd�lení informací rozumn� 
vyžadováno finan�ním orgánem v souvislosti s da
ovými záležitostmi 
p�íslušné sd�lující Strany �i Czechinvestu; nebo 

18.3.3 jsou tyto informace sd�lovány odborným Poradc�m Stran �i Czechinvestu; 
nebo 

18.3.4 se tyto informace stanou ve�ejn� známými (jiným zp�sobem než porušením 
závazk� Stran �i Czechinvestu); nebo 

18.3.5 druhá Strana a Czechinvest poskytly ke sd�lení �i využití informací 
p�edchozí písemný souhlas; 
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s tím, že p�ed jakýmkoli takovým sd�lením �i využitím jakýchkoli informací vyrozumí 
p�íslušná Strana �i Czechinvest o tomto sd�lení �i využití bezodkladn� druhou 
Stranu, která bude mít možnost toto sd�lení �i využití zpochybnit. Strany se 
výslovn� dohodly, že v p�ípad� vznesení jakéhokoli takového požadavku na sd�lení 
�i využití informací vynaloží Strany a Czechinvest maximální úsilí na to, aby sd�lení 
omezily pouze na ty �ásti této Smlouvy nebo D�v�rných informací, které musejí být 
zve�ejn�ny na základ� platných právních p�edpis�. 

18.4 Oznamování 

Bez p�edchozího písemného souhlasu ostatních Stran nesm�jí být žádnou Stranou 
ani jejím jménem �in�na �i vydávána jakákoli oznámení �i ob�žníky související s 
podrobnostmi této Smlouvy. Tento požadavek nemá vliv na jakékoli oznámení �i 
ob�žník vyžadovaný zákonem �i regulatorním orgánem nebo pravidly jakékoli 
zákonem ustanovené burzy cenných papír�, avšak je-li to rozumn� proveditelné, 
projedná Strana povinná u�init takové oznámení �i vydat ob�žník postup v souladu s 
takovým závazkem s ostatními Stranami. 

18.5 Zm�ny a dopln�ní 

Tuto Smlouvu lze m�nit a dopl
ovat pouze formou písemných dodatk� podepsaných 
všemi Stranami.  

18.6 Postoupení a prosp�ch ze Smlouvy 

S výjimkou �lánku 1.4 není HMC bez p�edchozího písemného souhlasu �eských 
stran oprávn�na postoupit žádná svá práva a závazky dle této Smlouvy ani jejich 
�ást, a� již na základ� zákona �i jiným zp�sobem, na jakoukoli jinou osobu, ani 
umožnit, aby jakékoli její závazky vyplývající z této Smlouvy plnila jiná osoba, s tím, 
že v p�ípad� takového postoupení na propojenou osobu v rámci skupiny, jejíž 
finan�ní pozice je srovnatelná s pozicí HMC nebo jejíž finan�ní pozice je HMC 
garantována, nebude tento souhlas bezd�vodn� odpírán. 

18.7 Jazyk Smlouvy a po�et vyhotovení 

Tato Smlouva byla uzav�ena ve 3 (t�ech) originálních stejnopisech v �eštin� a ve 
3 (t�ech) originálních stejnopisech v angli�tin�. V p�ípad� jakéhokoli rozporu mezi 
�eským a anglickým originálem této Smlouvy bude rozhodující verze anglická. 

18.8 Rozhodné právo a �ešení spor�  

18.8.1 Rozhodné právo 

Tato Smlouva i ostatní dokumenty a dohody s ní související se budou �ídit a 
budou vykládány v souladu s právem platným na území �eské republiky, s 
výjimkou p�ípad�, kdy kogentní ustanovení p�íslušného práva vyžadují 
n�co jiného nebo kdy je v t�chto dokumentech �i dohodách n�co jiného 
výslovn� uvedeno. Rozhodným p�edpisem je zákon �. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném zn�ní.  
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18.8.2 �ešení spor� 

Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy �i s ní související, v�etn� spor� 
týkajících se platnosti �i existence smlouvy, budou vždy s kone�nou 
platností vy�ešeny dle Smír�ího a rozhod�ího �ádu Mezinárodní obchodní 
komory, a to t�emi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto �ádem. Místem 
konání rozhod�ího �ízení bude hlavní m�sto Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska Londýn a jazykem rozhod�ího �ízení bude 
angli�tina. 

18.9 Vzdání se státní imunity  

Je-li p�ípustné, aby kterákoli z �eských stran �i její p�íslušná aktiva m�la �i pozd�ji 
získala jakékoli právo na imunitu ve vztahu k provád�ní zapo�tení, soudnímu �ízení, 
p�edb�žnému opat�ení p�ed vydáním rozsudku, jinému p�edb�žnému opat�ení �i 
vydání rozhod�ího nálezu �i soudnímu rozhodnutí z d�vodu suverenity, vzdává se 
tímto každá z �eských stran v rozsahu p�ípustném dle �eského práva a p�edpis� 
mezinárodního práva ve�ejného závazných pro �eskou republiku výslovn� t�chto 
práv na imunitu ve vztahu k závazk�m vyplývajícím z této Smlouvy �i s ní 
souvisejícím; platí však, že toto vzdání se práva se nevztahuje na majetek užívaný 
výlu�n� �i p�evážn� k oficiálním ú�el�m (v�etn� majetku vlastn�ného 
zastupitelskými �i konzulárními ú�ady, diplomatických budov a jejich obsahu, 
vojenských za�ízení, výzbroje a výstroje v zahrani�í). 

18.10 Vzdání se práv 

Pokud kterákoli ze Stran této Smlouvy nevykoná v souvislosti s touto Smlouvou 
n�které ze svých práv, pravomocí �i prost�edk� nápravy (jednotliv� vždy dále jen 
"Právo") nebo se v jeho výkonu zpozdí, nebude to považováno za vzdání se tohoto 
Práva, a dále platí, že jakýkoli samostatný �i �áste�ný výkon jakéhokoli Práva 
nevylu�uje jakýkoli jiný �i další výkon takového Práva �i výkon jakéhokoli jiného 
Práva. Práva popsaná v této Smlouv� jsou kumulativní a nevylu�ují žádná další 
práva (a� již stanovená zákonem �i jiná). Žádné výslovné prominutí porušení této 
Smlouvy nebude považováno za prominutí jakéhokoli dalšího porušení. 

18.11 Vzdání se práv ze strany HMC 

HMC je oprávn�na kdykoli podmíne�n� �i bezpodmíne�n� prominout �eským 
stranám zcela �i z�ásti pln�ní jakýchkoli jejich závazk� uvedených v této Smlouv�, a 
to zasláním oznámení p�íslušné povinné �eské stran�.  

18.12 Další ujišt�ní 

18.12.1 Všechny Strany budou dle svých p�im��ených možností pr�b�žn� �init �i 
zajiš�ovat �in�ní úkon� nezbytných k ú�innosti této Smlouvy, 
Implementa�ních smluv a dalších smluv jimi p�edpokládaných, zejména 
podepisovat dokumenty, svolávat sch�zky, p�ijímat usnesení a jinak 
vykonávat svá práva a pravomoci, p�i�emž HMC zajistí, aby takto �inily i její 
propojené osoby. 

18.12.2 V p�ípad�, že neexistuje specifické ujednání, které by stanovovalo n�co 
jiného, budou si Strany hradit vlastní náklady a výdaje samostatn� v 
souladu s �lánkem 18.12. 
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18.13 Nevykonatelnost 

Je-li kterékoli z ustanovení této Smlouvy neplatné �i nevykonatelné nebo se 
takovým stane, nezp�sobí jeho neplatnost �i nevykonatelnost rovn�ž neplatnost �i 
nevykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, s výjimkou p�ípad�, kdy 
p�íslušná ustanovení nelze od zbývajících �ástí Smlouvy odd�lit z d�vodu povahy 
této Smlouvy, jejího p�edm�tu �i okolností, za nichž byla uzav�ena. Strany se 
zavazují u�init veškeré kroky nezbytné k dosažení stejného výsledku, jaký byl 
zamýšlen p�íslušným neplatným �i nevykonatelným ustanovením. 

18.14 Oznámení a tiskové zprávy 

HMC a �eská republika vždy p�ed zve�ejn�ním jakékoli tiskové zprávy �i jiného 
ve�ejného oznámení v souvislosti s p�edm�tem této Smlouvy, p�edevším ve vztahu k 
jakémukoli rozhodnutí HMC týkajícímu se další realizace �i nerealizace Projektu v 
�eské republice, projednají a dohodnou se na podob� takové tiskové zprávy �i 
ve�ejného oznámení tak, aby bylo u�in�no pozitivním a konstruktivním zp�sobem. 

18.15 P�ílohy 

Sou�ástí této Smlouvy jsou následující P�ílohy: 

1. Definice 

2. Prohlášení a záruky 

3. Popis Pozemk� 

4. Seznam koordinátor� 

5. �asový rozvrh Projektu 

6. Posudek 

7. Technické specifikace týkající se p�ípravy Lokality 

8. Specifikace týkající se inženýrských sítí, infrastruktury a technického 
vybavení 

9. Specifikace týkající se modernizace pozemních komunikací 

10. Dodavatelé 

11. Specifikace týkající se do�asných kancelá�ských prostor 

12. Specifikace týkající se do�asných školících prostor 

13. Vzory smluv o vytvá�ení pracovních míst a poskytování hmotné podpory na 
školení a rekvalifikaci zam�stnanc�  

14. Vzor Návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouv� na Pozemky 

15. Vzor Návrhu kupní smlouvy na Pozemky 

16. Vzor Zprávy o P�edb�žných nákladech 

17. Seznam míst pro skládku ornice/podorni�ní vrstvy 

18. Seznam práv t�etích stran 
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Na d�kaz výše uvedeného byla dne uvedeného výše uzav�ena tato Smlouva: 

[podpisy] 

V [Praze] 

 

_______________________________________________ 

Za Hyundai Motors Company 

Jméno: 

Funkce: 

 

_______________________________________________ 

Za �eskou republiku 

Jméno: 

Funkce: 

 

_______________________________________________ 

Za Moravskoslezský kraj 

Jméno: 

Funkce: 

 

_______________________________________________ 

Za Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Jméno: 

Funkce: 
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P�íloha 1 

Definice 

“Poradci” znamená ve vztahu k jakékoli osob� odborné poradce poskytující poradenské služby v 
souvislosti s Projektem, v�etn� (nevyplývá-li z kontextu n�co jiného) partner�, �len� orgán� a 
zam�stnanc� t�chto poradc�. 

“Posudek” znamená posudek na ocen�ní Pozemk�, jehož kopie je p�ipojena v P�íloze 6. 

"Zhodnocení” má význam uvedený v �lánku 15.4.2. 

"Pozemky pivovaru" znamená �ást Pozemk� definovanou v �ásti C P�ílohy 3, která je na plánu 
p�ipojeném v této P�íloze ozna�ena [�erven�]. 

”Pozemky tvo�ící mosty” znamená tu �ást Pozemk� definovanou v �ásti C P�ílohy 3, která je na 
plánu p�ipojeném v této P�íloze ozna�ena [žlut�]. 

“D�v�rné informace” znamená veškeré informace �i údaje obsažené v P�ílohách 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, které Strany ozna�ují jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního 
zákoníku.   

“Celní poplatky” znamená celní poplatky z dovozu zboží z území mimo �eskou republiku (do 
30. dubna 2004) dle �eského celního zákona nebo z území mimo EU (od 1. kv�tna 2004) dle 
celního kodexu Spole�enství (�. 2913/92 ze dne 12. �íjna 1992, v platném zn�ní) �i jakékoli jiné 
celní poplatky. 

“K�” znamená �eské koruny, zákonné platidlo �eské republiky. 

“Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouv�” znamená návrh smlouvy o budoucím prodeji a koupi 
nemovitostí ve form� uvedené v P�íloze 14. 

“Návrh kupní smlouvy” znamená návrh smlouvy o prodeji a koupi nemovitostí ve form� uvedené 
v P�íloze 15. 

“Schválení EK” znamená, že EK schválila nebo se má za to, že schválila poskytnutí Ve�ejné 
podpory �eskými stranami dle této Smlouvy. 

“EK” znamená Evropskou komisi. 

“Dokumentace EIA” znamená dokument s názvem "Výrobní závod spole�nosti Hyundai Motor 
Company na území pr�myslové zóny Nošovice – Oznámení o hodnocení vlivu na životní prost�edí 
dle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/01 Sb., ve zn�ní zákona �. 93/04 Sb.”, vyhotovený RNDr. Tomášem 
Bajerem, CSc. a kolektivem v prosinci 2005, se kterým se Strany seznámily p�ed uzav�ením této 
Smlouvy. 

“P�ípustné náklady” znamená p�ípustné investi�ní náklady dle Pokyn� Evropské komise k 
poskytování státní regionální podpory (Commission Guidelines on National Regional Aid) (�. 98/C 
74/06), které by m�ly zahrnovat veškeré položky výslovn� v této Smlouv� ozna�ené jako sou�ásti 
P�ípustných náklad�. 

“Zákon o zam�stnanosti” znamená zákon �. 435/2004 Sb., v platném zn�ní. 

“EU” znamená Evropskou unii.  

“Událost vyšší moci” znamená jakékoli nep�edvídané úkony �i události mimo kontrolu Stran, 
zp�sobené vyšší mocí, tj. nap�. živelnou pohromou, požárem, výbuchem, vále�ným konfliktem, 
povstáním, teroristickým útokem, ob�anskými nepokoji, vzpourou, mobilizací, stávkou, 
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zem�t�esením, záplavami, úkony státních orgán� �i zm�nou legislativy; pro vylou�ení pochybností 
platí, že pojem "úkony státních orgán�" znamená pro tyto ú�ely výslovn� rovn�ž neschválení 
podpory a balí�ku ve�ejné podpory, která má být dle této Smlouvy poskytnuta. 

“Hyundai Hysco” znamená Hyundai Hysco, spole�nost založenou dle práva Korejské republiky, 
se sídlem na adrese �, Korejská republika. 

“Hyundai Mobis” znamená Hyundai Mobis Corporation, spole�nost založenou dle práva Korejské 
republiky, se sídlem na adrese �, Soul, Korejská republika. 

“Implementa�ní smlouvy” znamená smlouvy uvedené v �láncích 7.1.4 a 7.2 a takové další 
smlouvy, jejichž uzav�ení m�že být v souvislosti s implementací podmínek této Smlouvy nezbytné 
�i vhodné.  

“Pr�myslová zóna” znamená území funk�n� vymezené pro pr�myslovou zástavbu, schválené v  
územním plánu obce Nošovice a obce Nižní Lhoty. 

”D�dické pozemky” znamená tu �ást Pozemk� definovanou v �ásti D P�ílohy 3, která je na plánu 
p�ipojeném v této P�íloze ozna�ena [zelen�]. 

“Investi�ní podpora” má význam uvedený v �lánku 7. 

“Zákon o investi�ních pobídkách” znamená zákon �. 72/2000 Sb., o investi�ních pobídkách, v 
platném zn�ní. 

“Pozemky” znamená pozemky v Lokalit� popsané v P�íloze 3, v�etn� Pozemk� v jednání. 

”Pozemky Pozemkového fondu �R” znamená tu �ást Pozemk� definovanou v �ásti B P�ílohy 3, 
která je na plánu p�ipojeném v této P�íloze ozna�ena [mod�e]. 

“Tržní hodnota” znamená tržní hodnotu Pozemk� stanovenou v Posudku. 

“Net Grant Equivalent” je výpo�et spo�ívající v ekvalizaci forem podpory na všeobecnou bázi, 
bez ohledu na to, o jakou zemi se jedná. Net Grant Equivalent p�edstavuje kone�ný prosp�ch, u 
kterého se má za to, že jej firma získá z poskytnuté podpory po ode�tení dan� z p�íjmu právnické 
osoby, kterou je firma povinna z této podpory uhradit. 

“Pozemky v jednání” znamená Pozemky Pozemkového fondu �R, Pozemky pivovaru, Pozemky 
tvo�ící mosty a D�dické pozemky.  

“Továrna” znamená továrnu na výrobu automobilových vozidel, na kterou je odkazováno definicí 
“Projekt”. 

“P�edb�žné náklady” znamená veškeré náklady, které HMCR vzniknou v souvislosti s Projektem, 
za podmínky, že tyto náklady tvo�í sou�ást vstupní ceny dlouhodobého hmotného �i nehmotného 
majetku dle �eských ú�etních p�edpis� a že se vstupní cena takového dlouhodobého hmotného �i 
nehmotného majetku dle �eských ú�etních p�edpis� zahrnuje do základu pro výpo�et P�ípustných 
náklad�. 

“Zpráva o P�edb�žných nákladech” znamená zprávu vyhotovenou HMCR ve form� ve všech 
podstatných ohledech shodné se vzorem v P�íloze 16, v níž budou specifikovány veškeré 
P�edb�žné náklady za období, na které se taková zpráva vztahuje. 

“P�edb�žná geologická a ekologická analýza” znamená dokument s názvem "Nošovice - 
pr�myslový park – geologická studie", vyhotovený spole�ností by G-Consult spol. s r.o. v 
prosinci 2005 (�. 2005 0118), se kterým se Strany seznámily p�ed uzav�ením této Smlouvy a na 
základ� kterého se rozhodly tuto Smlouvu podepsat. 
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“Projekt” znamená realizaci, výstavbu a provoz továrny na výrobu automobilových vozidel 
spole�ností HMC, a to prost�ednictvím její stoprocentn� vlastn�né dce�iné spole�nosti založené v 
�eské republice, v Moravskoslezském kraji; bude se jednat o továrnu s komplexní montážní linkou 
na výrobu automobilových vozidel, jejíž úvodní výrobní kapacita bude 200.000 vozidel ro�n� a 
m�že být v týchž prostorách dále rozší�ena až na 300.000 vozidel ro�n�, v�etn� (mimo jiné) 
lisovny, sva�ovny, lakovny, výrobny p�evodovek, p�edmontážní haly a montážní haly, avšak bez 
výrobny motor�, což se uvádí pro vylou�ení pochybností. 

“Kupní smlouva” znamená jakoukoli smlouvu o koupi pozemk�, která bude uzav�ena mezi HMCR 
a Moravskoslezským krajem ve vztahu k Pozemk�m dle �lánku 6.2. 

"Náklady na nápravu" má význam uvedený v �lánku 6.2.5(d). 

"Nápravné kroky" má význam uvedený v �lánku 6.2.5(d). 

"Zpráva" má význam uvedený v �lánku 6.2.5(b). 

“Zástupci” znamená ve vztahu k jakékoli osob� �leny jejích statutárních orgán�, funkcioná�e, 
zam�stnance a konzultanty této osoby a další osoby do�asn� se podílející na realizaci prací pro 
tuto osobu. 

“Lokalita” znamená pozemky popsané v P�íloze 3. 

“Ve�ejná podpora” znamená Investi�ní pobídky a Podporu školení spole�n�. 

“Den poskytnutí Ve�ejné podpory ” znamená datum, které si Strany sjednají, avšak kterým bude 
nejpozd�ji 31. prosinec 2013, a ke kterému bude stanovena kone�ná výše P�ípustných náklad� 
týkajících se Projektu. Jakékoli náklady, které HMCR v souvislosti s Projektem vzniknou po tomto 
datu, nebudou považovány za P�ípustné náklady. Oznámí-li HMCR Ministerstvu pr�myslu a 
obchodu, že Projekt bude dokon�en d�íve než k 31. prosinci 2013, bude Dnem poskytnutí Ve�ejné 
podpory den, ve který uplynou dva m�síce od odeslání tohoto oznámení HMCR. 

“�ídící výbor” znamená �ídící výbor popsaný v �lánku 2.2. 

“Da�”, “Dan�” �i “Zdan�ní” znamená veškeré dan�, odvody, poplatky, dávky, taxy a srážky da
ové 
povahy, uložené jakýmkoli státním �i regulatorním orgánem �eské republiky, v�etn� (mimo jiné) 
zdravotního pojišt�ní, sociálního pojišt�ní, zam�stnaneckých a obdobných plateb a daní z hrubého 
nebo �istého p�íjmu, zisku �i výnos� a daní z p�evzetí, prodeje, užívání, obývání, franšízy, ad 
valorem, z p�evodu, z p�idané hodnoty a z vlastnictví majetku, spolu s veškerými sank�ními 
poplatky, doplatky dan� a úroky z �ehokoli z výše uvedeného. 

“Podpora školení” má význam uvedený v �lánku 7.2. 

“DPH” znamená da
 z p�idané hodnoty �i jakoukoli podobnou obchodní da
. 
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P�íloha 2  

Prohlášení a záruky 

Jakýkoli odkaz na pojem "podstatný" v této P�íloze 2 znamená záležitosti �i okolnosti, 

(i) které �iní ur�itá prohlášení �i záruky nepravdivými a které by bylo možno rozumn� 
považovat za bu	 (a) zp�sobilé snížit hodnotu Pozemk� jako celku na mén� než 80% 
(osmdesát procent) Tržní hodnoty, anebo (b) bránící realizaci celého Projektu �i jeho �ásti 
za rozumných podmínek; nebo 

(ii) v jejichž d�sledku p�ekro�í náklady na nápravu takové záležitosti �i okolností �ástku 
10.000.000 K� (deset milión� korun �eských) nebo v souvislosti s nimiž budou Projektové 
náklady o více než 10.000.000 K� (deset milión� korun �eských) vyšší než v p�ípad�, kdy 
by bývaly byly tyto záruky �i prohlášení pravdivé. 

 

1 Prohlášení a záruky HMC 

1.1 Organizace 

HMC je spole�nost �ádn� založená, existující a finan�n� zdravá dle korejského 
práva. 

1.2 Rozsah pravomocí  

HMC má zákonné právo a je pln� zmocn�na a oprávn�na uzav�ít a plnit tuto 
Smlouvu a podepisovat jakékoli další dokumenty, které je dle této Smlouvy �i v 
souvislosti s ní povinna vyhotovit, a dále plnit své závazky dle této Smlouvy. 

1.3 Souhlasy a schválení  

Veškeré interní souhlasy a schválení nezbytná k uzav�ení této Smlouvy ze strany 
HMC byly získány a jsou pln� platné a ú�inné. 

1.4 Neexistence rozporu  

Uzav�ení této Smlouvy ani konzumace �i pln�ní závazk� a/nebo transakcí 
popsaných v této Smlouv� ze strany HMC nebude v rozporu s jakýmkoli 
ustanovením zakladatelských dokument� HMC, ani v d�sledku výše uvedeného 
nebude žádné z t�chto ustanovení porušeno. 

1.5 Závaznost 

Tato Smlouva p�edstavuje zákonný a platný závazek HMC, vymahatelný v souladu s 
jejími podmínkami. 

1.6 Soudní spory 

V sou�asné dob� nejsou ve vztahu k obchodní �innosti HMC v b�hu žádné žaloby 
ani �ízení p�ed jakýmikoli státními orgány, která by mohla zabránit, zp�sobit prodlení 
�i jinak nep�ízniv� ovlivnit transakce p�edpokládané touto Smlouvou a dle v�domí 
HMC ani žádné takové žaloby �i �ízení nehrozí. 
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1.7 Požadavky na kapacitu inženýrských sítí 

Požadavky HMC na kapacitu inženýrských sítí uvedené v P�íloze 8 jsou 
p�im��enými požadavky HMC na kapacitu inženýrských sítí ve vztahu k továrn� na 
výrobu automobil� s výrobní kapacitou 300.000 jednotek ro�n�. 

2 Prohlášení a záruky �eských stran 

2.1 Rozsah pravomocí  

Každá z �eských stran má zákonné právo a je pln� zmocn�na a oprávn�na tuto 
Smlouvu uzav�ít a plnit. 

2.2 Závaznost 

Tato Smlouva p�edstavuje zákonné a platné závazky p�íslušných �eských stran, 
vymahatelné v souladu s jejími podmínkami.  

2.3 Neexistence porušení 

Uzav�ení a pln�ní této Smlouvy �eskými stranami ani konzumace �i pln�ní 
jakýchkoli závazk� popsaných v této Smlouv� �eskými stranami nebude v rozporu s 
jakýmkoli usnesením vlády �eské republiky �i Krajského zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje nebo s jakýmkoli požadavkem �eského práva, ani v 
d�sledku výše uvedeného nebude žádné z t�chto ustanovení porušeno a nedojde k 
prodlení s jeho pln�ním.  

2.4 Souhlasy a schválení 

Veškeré interní souhlasy a schválení nezbytná k uzav�ení a pln�ní této Smlouvy 
p�íslušnými �eskými stranami byly získány, jsou pln� platné a ú�inné a je 
postupováno v souladu s nimi. Dle nejlepšího v�domí �eských stran nebyly žádné z 
t�chto souhlas� �i schválení porušeny ani není pravd�podobné, že by byly 
odro�eny, zrušeny, zamítnuty, zm�n�ny �i odvolány v rozsahu, který by m�l 
podstatný dopad na závazky p�íslušných �eských stran dle této Smlouvy. 

2.5 Soudní spory 

Dle nejlepšího v�domí �eských stran nejsou v sou�asné dob� ve vztahu ke 
kterékoli �eské stran� �i k Projektu v b�hu žádné žaloby ani �ízení p�ed jakýmikoli 
státními orgány, která by mohla zabránit, zp�sobit prodlení �i jinak nep�ízniv� 
ovlivnit implementaci Projektu dle této Smlouvy a dle v�domí HMC ani žádné takové 
žaloby �i �ízení nehrozí. 

2.6 Soulad s právními p�edpisy �eské republiky a EU  

Dle nejlepšího v�domí �eských stran jsou veškeré pobídky, podpora, sou�innost a 
Investi�ní pobídky p�islíbené �eskou republikou a Moravskoslezským krajem ve 
vztahu k Projektu pln� v souladu s veškerými p�íslušnými kogentními ustanoveními 
�eského práva a na základ� Schválení EK i s veškerými kogentními ustanoveními 
evropského práva. 
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2.7 Státní podpora 

Dle nejlepšího v�domí �eských stran je veškerá Ve�ejná podpora, která má být dle 
této Smlouvy poskytnuta, p�ipravována pln� v souladu s veškerými p�íslušnými 
kogentními ustanoveními právních p�edpis� �eského a evropského práva. 

2.8 Stav Lokality 

2.8.1 Neuvádí-li P�edb�žná geologická a ekologická analýza, se kterou se HMC i 
HMCR seznámily, n�co jiného, je dle nejlepšího v�domí �eských stran 
fyzický, ekologický a geologický stav Lokality p�im��en� vhodný pro 
výstavbu a realizaci továrny na výrobu automobilových vozidel o velikosti 
vzhledem k Projektu p�edpokládané. 

2.8.2 S výjimkou skute�ností popsaných v Dokumentaci EIA a v P�edb�žné 
geologické a ekologické analýze, se kterou se HMC i HMCR seznámily, se 
dle nejlepšího v�domí �eských stran v Lokalit� nevyskytují žádné 
nebezpe�né látky, archeologické artefakty �i poz�statky nebo ohrožené 
živo�išné druhy, které by HMC bránily Projekt v Lokalit� realizovat.  

2.9 Pozemky 

Není-li ve výpisu z p�íslušného Katastru nemovitostí uvedeno n�co jiného a s 
výjimkou Pozemk� v jednání: 

2.9.1 je Moravskoslezský kraj výlu�ným vlastníkem a držitelem Pozemk�.  

2.9.2 na Pozemcích neváznou žádná zástavní práva, zatížení ani jiná práva 
t�etích stran (s výjimkou standardních v�cných b�emen, která nebrání 
implementaci Projektu a umož
ují poskytovatel�m a provozovatel�m 
inženýrských sítí umis�ovat na Pozemcích p�íslušné rozvody a mít na 
Pozemky za ú�elem údržby a oprav t�chto sítí p�ístup, a s výjimkou práv 
t�etích stran popsaných v P�íloze 18, která se Moravskoslezský kraj 
zavazuje eliminovat tím, že do doby uzav�ení p�íslušné(ých) Kupní(ch) 
smlouvy(uv) získá od beneficient� z t�chto práv p�íslušná vzdání se práv �i 
dosáhne jiných vyrovnání). 

2.9.3 Moravskoslezský kraj neuzav�el žádnou smlouvu o zcizení jakékoli �ásti 
Pozemk� �i jakéhokoli podílu na nich. 

2.9.4 Moravskoslezský kraj nerealizoval na Pozemcích žádnou výstavbu ani je 
jakkoli neužívá v rozporu s p�íslušnými platnými právními p�edpisy.  

2.9.5 veškeré splatné závazky týkající se zdan�ní, které je Moravskoslezský kraj 
ze zákona povinen zaplatit ve vztahu k Pozemk�m, byly v plném rozsahu 
spln�ny; p�edevším byla p�edložena veškerá p�íslušná da
ová p�iznání a 
jiná podání a byly uhrazeny veškeré p�íslušné platby. 

2.9.6 dle nejlepšího v�domí Moravskoslezského kraje není ve vztahu k žádné 
�ásti Pozemk� v b�hu žádné restitu�ní �ízení. 

2.9.7 dle nejlepšího v�domí Moravskoslezského kraje nebyly ve vztahu k 
Pozemk�m vzneseny žádné dosud neukon�ené podstatné žaloby, spory �i 
nároky. 

2.10 Pozemky v jednání 
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2.10.1 Za ú�elem nabytí Pozemk� Pozemkového fondu �R Moravskoslezský kraj 
o�ekává, že uzav�e v �ervnu 2006 s Pozemkovým fondem �R sm�nné 
smlouvy a na základ� spln�ní t�chto smluv získá k t�mto Pozemk�m, se 
kterými nebudou spojena žádná podstatná zatížení �i práva t�etích stran, 
vlastnické právo. 

2.10.2 Moravskoslezský kraj p�edpokládá, že do 30. �ervna 2006 uzav�e smlouvy 
o smlouvách budoucích s veškerými osobami, mají d�dická práva k 
D�dickým pozemk�m a o nichž Moravskoslezský kraj ví, na základ� 
kterých bude zajišt�no, že mu budou tyto pozemky po skon�ení 
probíhajících d�dických �ízení prodány, a na základ� jejichž spln�ní získá 
Moravskoslezský kraj k t�mto D�dickým pozemk�m, se kterými nebudou 
spojena žádná podstatná zatížení �i práva t�etích stran, vlastnické právo. 

2.10.3 Moravskoslezský kraj p�edpokládá, že do 30. �ervna 2006 uzav�e za 
ú�elem nabytí Pozemk� tvo�ících mosty kupní smlouvy se Správou silnic a 
na základ� spln�ní t�chto smluv získá k t�mto Pozemk�m tvo�ícím mosty, 
se kterými nebudou spojena žádná podstatná zatížení �i práva t�etích 
stran, vlastnické právo. 

2.10.4 Moravskoslezský kraj uzav�el se stranami vlastnícími �i majícími jiná 
zákonná práva k Pozemk�m p�íslušné smlouvy a získal od nich p�íslušná 
oprávn�ní, která umožní vydat územní, stavební a jiná povolení nezbytná k 
výkonu prací popsaných v �láncích 6.1.2 a 6.1.3 a která umožní HMC 
realizovat výstavbu Továrny a provést veškeré související práce, odstran�ní 
p�dních vrstev, nivelizaci, práce na p�íprav� lokality i samotný proces 
výstavby. 

2.11 Uzav�ení Kupních smluv 

2.11.1 Strany prohlašují, že ke dni uzav�ení Kupní smlouvy ve vztahu k jakékoli 
�ásti Pozemk� bude muset být uzav�ení takové smlouvy schváleno 
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. 

2.11.2 Ke dni uzav�ení jakékoli Kupní smlouvy se bude mít za to, že 
Moravskoslezský kraj zopakoval následující prohlášení týkající se 
Pozemk�, které budou p�edm�tem takové smlouvy (s tím, že tato 
prohlášení a záruky nejsou pro HMCR ohledn� uzav�ení takové smlouvy 
rozhodující): 

(i) Moravskoslezský kraj je výlu�ným vlastníkem a držitelem t�chto 
Pozemk�.  

(ii) S t�mito Pozemky nejsou spojena žádná zástavní práva, zatížení 
ani jiná práva t�etích stran (s výjimkou standardních v�cných 
b�emen, která nebrání implementaci Projektu a umož
ují 
poskytovatel�m a provozovatel�m inženýrských sítí umis�ovat na 
Pozemcích p�íslušné rozvody a mít na Pozemky za ú�elem údržby 
a oprav t�chto sítí p�ístup). 

(iii) Moravskoslezský kraj neuzav�el žádnou smlouvu o zcizení jakékoli 
�ásti t�chto Pozemk� �i jakéhokoli podílu na nich. 



  

42 

(iv) Moravskoslezský kraj nerealizoval na t�chto Pozemcích žádnou 
výstavbu ani je jakkoli neužívá v rozporu s p�íslušnými platnými 
právními p�edpisy.  

(v) Veškeré splatné závazky týkající se zdan�ní, které je 
Moravskoslezský kraj ze zákona povinen zaplatit ve vztahu k t�mto 
Pozemk�m, byly v plném rozsahu spln�ny; p�edevším byla 
p�edložena veškerá p�íslušná da
ová p�iznání a jiná podání a byly 
uhrazeny veškeré p�íslušné platby. 

(vi) Dle nejlepšího v�domí Moravskoslezského kraje nebyly ve vztahu k 
t�mto Pozemk�m vzneseny žádné dosud neukon�ené podstatné 
žaloby, spory �i nároky. 

2.12 Skládka odstran�né ornice a podorni�ní vrstvy 

Pro skládku ornice a podorni�ní vrstvy odstran�né z Pozemk� jsou ve vzdálenosti 
12 (dvanácti) kilometr� od Pozemk� k dispozici ur�ená místa s dostate�nou 
kapacitou. 

2.13 Pojem "nejlepší v�domí" 

Prohlášení dle "nejlepšího v�domí" p�íslušných �eských stran jsou vždy �in�na až 
poté, co p�íslušné �eské strany provedly šet�ení a pr�zkum dostate�ný k získání 
poznatk� o stavu dané v�ci v rozsahu uspokojivém pro �ádného hospodá�e. Pro 
ú�ely prohlášení a záruk uvedených v odstavci 2.8 strany prohlašují, že požadavek 
jednat jako �ádný hospodá� neznamená, že by byl Moravskoslezský kraj povinen 
zajistit krom� Dokumentace EIA a P�edb�žné geologické a ekologické analýzy 
jakýkoli další znalecký posudek.   

3 Podmínky pro vznesení nároku vyplývajícího z porušení prohlášení �i záruky 

Dozví-li se HMC / HMCR o jakékoli záležitosti, v jejímž d�sledku by mohl být vznesen nárok 
vyplývající z porušení prohlášení �i záruky, bude o p�íslušných skute�nostech informovat 
�eské strany ihned, jakmile to bude rozumn� možné poté, co se o t�chto skute�nostech 
sama dozv�d�la.  

Bude-li vznesen ur�itý nárok v d�sledku �i v souvislosti s jakýmkoli nárokem �i závazkem 
v��i t�etí stran� (Nárok t�etí strany), zahájí p�íslušná �eská strana na vlastní náklady 
p�íslušné odvolací �ízení, spor �i obranu týkající se Nároku t�etí strany a p�ípadná jednání 
jménem takové �eské strany a HMC / HMCR poskytne této �eské stran� veškerou 
p�im��enou sou�innost, která m�že být k obran� v��i Nároku t�etí strany nezbytná, s tím, že 
taková �eská strana tento nárok bez souhlasu HMC / HMCR nevy�eší ani neurovná 
kompromisem, v jehož d�sledku by mohl vzniknout jakýkoli závazek HMC / HMCR �i by 
mohlo dojít ke snížení jakékoli úhrady vyplývající z nároku HMC / HMCR v��i t�etí stran�. 
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P�íloha 3 

Popis pozemk� 
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P�íloha 4 

Seznam koordinátor� 

 
�ÍDÍCÍ VÝBOR: 
 
Ministerstvo pr�myslu a obchodu Nám�stek ministra, p�edseda 

�ídícího výboru 
Ministerstvo financí Nám�stek ministra 
Ministerstvo dopravy Nám�stek ministra 
Ministerstvo práce a sociálních 
v�cí 

Nám�stek ministra 

Ministerstvo vnitra Nám�stek ministra 
Ministerstvo pro místní rozvoj Nám�stek ministra 
Ministerstvo životního prost�edí Nám�stek ministra 
Moravskoslezský kraj Hejtman 
Statutární m�sto Ostrava Primátor statutárního m�sta 
M�sto Frýdek-Místek Starostka m�sta 
CzechInvest  Generální �editel 

 
 
IMPLEMENTA�NÍ TÝM pro CELKOVOU KOORDINACI PROJEKTU H: 
 
CzechInvest Generální �editel a odpov�dný za celkový 

vývoj Projektu H  
CzechInvest Hlavní koordinátor Projektu 
CzechInvest Nám�stek hlavního koordinátora Projektu 
CzechInvest �editel Divize regionální spolupráce 
CzechInvest PM odpov�dný za vývoj projektu 
CzechInvest PM odpov�dný za regionální spolupráci 
CzechInvest PM odpov�dný za investi�ní pobídky 
CzechInvest PM odpov�dný za podporu dodavatel� HMC 
CzechInvest PM odpov�dný za Zajiš�ování dodávek 
CzechInvest PM odpov�dný za právní otázky 
CzechInvest PM odpov�dný za víza a otázky HR 
CzechInvest PM odpov�dný za otázky PR 

 
 
IMPLEMENTA�NÍ TÝM pro STAVBU TOVÁRNY H: 
 
Hyundai  Odpov�dný za stavbu Továrny H 
Hyundai Hlavní projektový manažer 
Hyundai Zástupce Hlavního projektového manažera 
 Lokální projektový manažer 
Hyundai PM odpov�dný za Akvizici Pozemk� 
Hyundai PM odpov�dný za Projekt  
Hyundai PM odpov�dný za Povolovací �ízení 
Hyundai PM odpov�dný za Nabídkové �ízení 
Hyundai PM odpov�dný za Období výstavby 
AMCO Projektová a Stavební Spole�nost 
 Spole�nost Stavebního Dozoru 
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IMPLEMENTA�NÍ TÝM pro STAVBU PR�MYSLOVÉ ZÓNY: 
 
Moravskoslezský kraj Nám�stek Hejtmana a Odpov�dný za 

Stavbu Pr�myslové Zóny 
Moravskoslezský kraj Hlavní projektový manažer 
Moravskoslezský kraj Nám�stek Hlavního projektového manažera 
Moravskoslezský kraj Odbor regionálního rozvoje 
Moravskoslezský kraj Odbor financí 
Moravskoslezský kraj Odbor investic 
Moravskoslezský kraj Odbor dopravy 
Moravskoslezský kraj Odbor životního prost�edí 
Moravskoslezský kraj Odbor právní 
Moravskoslezský kraj Odbor kancelá� �editele krajského ú�adu 
Moravskoslezský kraj Odbor kancelá� hejtmana 
Moravskoslezský kraj  
Moravskoslezský kraj  
 Projektová a Stavební Spole�nost 
 Spole�nost Stavebního Dozoru 

 
 
IMPLEMENTA�NÍ TÝM pro STAVBU SILNI�NÍ INFRASTRUKTURY: 
 
Ministerstvo dopravy Deputy Minister and Guarantor of Transport 

Infrastructure Construction 
Moravskoslezský kraj Nám�stek hejtmana  
Státní fond dopravní 
infrastruktury 

Nám�stek �editele 

�editelství silnic a 
dálnic 

Nám�stek �editele správy Brno 

�editelství silnic a 
dálnic 

�editel správy Ostrava 

�editelství silnic a 
dálnic 

Hlavní projektový manažer 

�editelství silnic a 
dálnic 

Nám�stek Hlavního projektového manažera  

�editelství silnic a 
dálnic 

PM odpov�dný za Akvizici Pozemk� 

�editelství silnic a 
dálnic 

PM odpov�dný za Povolovací �ízení 

�editelství silnic a 
dálnic 

PM odpov�dný za Nabídkové �ízení 

�editelství silnic a 
dálnic 

PM odpov�dný za Období výstavby 

 Projektová a Stavební Spole�nost 
 Spole�nost Stavebního Dozoru 
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P�íloha 9 

Specifikace týkající se modernizace pozemních komunikací 

Silnice mezi Lokalitou a hranicí se Slovenskou republikou budou rekonstruovány a modernizovány 
podle následujícího rozvrhu: 

�� Výstavba nové �ty�proudé silnice R 48 z lokality do �eského T�šína do 30. listopadu 2007 

�� P�estavba stávající dvouproudé silnice I/11 z �eského T�šína do Jablunkova do 30. 
�ervna 2008 

�� Výstavba nového dvouproudového silni�ního obchvatu Jablunkova do 30. �ervna 2008 

�� Výstavba nového dvouproudového silni�ního obchvatu �eského T�šína do 30. �ervna 
2008 

 

Název výstavby silnice 
délka 
(km) Kategorie 

Po�átek 
výstavby 

Otev�ení 
Silnice 

Konec 
výstavby 

R 48 Dobrá - Tošanovice 6,800 R 22,5/100 04/04 10/06 02/07 

R 48 Tošanovice - Žukov 7,850 R 22,5/100 01/05 11/07 01/08 

I/48 �eský T�šín - Žukov II/3 1,027 S 22,5/100 06/04 06/07 07/07 

I/11 Obchvat �eského T�šína 3,200 S 11,5/100 03/06 06/08 05/09 

I/11 �eský T�šín - Jablunkov, p�estavba stávající silnice    06/06 06/08 06/08 

I/11 Obchvat Jablunkova 5,130 S 11,5/100 02/06 06/08 05/09 
 

V p�ípad�, že budou spln�ny podmínky uvedené níže, je též zám�rem provést následující 
modernizace: 

�� Výstavba nové �ty�proudé silnice I/68 a I/11 spojující T�anovice na silnici R 48 a Hrádek 
na silnici I/11 

�� Rozší�ení silnice I/11 z Hrádku ke hranici se Slovenskou republikou na �ty�proudou silnici. 

Podmínkou je, že bu	 o�ekávaný provoz v daném úseku, který má být rozší�en, p�ekro�í úrove
 
15.000 vozidel za 24 hodin, nebo že bude podepsána dohoda mezi �eskou republikou a 
Slovenskou republikou o rozší�ení E75 mezi �eským T�šínem a Žilinou na �ty�proudou silnici. 
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P�íloha 13 

Vzory smluv o vytvá�ení pracovních míst a poskytování hmotné podpory na školení a 
rekvalifikaci zam�stnanc� 

 

Dne [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] 2006 

�ESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ 

a 

[HMCR] 

DOHODA O HMOTNÉ PODPO�E VYTVÁ�ENÍ NOVÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST V RÁMCI INVESTI�NÍCH POBÍDEK 
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Tato Dohoda o hmotné podpo�e vytvá�ení nových  pracovních míst v rámci 
investi�ních pobídek �.j. [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody]/06 
(„Dohoda“) se uzavírá mezi:  

(5) �eskou republikou - Ministerstvem práce a sociálních v�cí, se sídlem v Praze 2, Na 
po�í�ním právu 1, 128 01, I� 00551023 („Ministerstvo“), zastoupeným [�], [funkce] a 

(6) [HMCR] se sídlem [�], územní oblast [�], I� [�], zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném 
[�] soudem v [�] oddíl [�] vložka [�] („Zam�stnavatel“), zastoupenou panem [�], jednatelem 
spole�nosti. [Identifika�ní údaje HMCR budou specifikovány v den uzav�ení Dohody] 

Dohoda se uzavírá podle ustanovení § 111 zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve  zn�ní 
pozd�jších p�edpis� („zákon o zam�stnanosti“), v souladu s Rozhodnutím ministra pr�myslu a 
obchodu �. [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] o p�íslibu investi�ních pobídek ze dne 
[Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] vydaným v souladu s § 5 odst. 3 zákona �. 72/2000 
Sb., o investi�ních pobídkách a o zm�n� n�kterých zákon� („zákon o investi�ních pobídkách“), 
v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody], 
kterým byla schválena ve�ejná podpora, a v souladu s Investi�ní smlouvou uzav�enou mezi 
Hyundai Motor Company, �eskou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest („Investi�ní smlouva“).  

Preambule 

Zam�stnavatel za podmínek sjednaných v Investi�ní smlouv� realizuje výstavbu a provozování 
závodu na výrobu motorových vozidel v okrese Frýdek-Místek (Nošovice) v Moravskoslezském 
kraji („Projekt“). V rámci Projektu Zam�stnavatel vytvo�í významný po�et nových pracovních míst. 

Ú�elem této Dohody je zajistit, aby na nová pracovní místa, která budou vytvo�ena v období od 
p�edložení zám�ru Zam�stnavatele získat investi�ní pobídky ve smyslu § 3 zákona o investi�ních 
pobídkách do uplynutí 3 (t�í) let ode dne prvního zahájení výroby osobních automobil� ur�ených 
k prodeji spot�ebitel�m, byla Ministerstvem Zam�stnavateli poskytnuta hmotná podpora vytvá�ení 
nových pracovních míst v rámci investi�ních pobídek, a to ve výši 200.000 K� na jedno nové 
pracovní místo („Hmotná podpora“). 

V rámci realizace Projektu Zam�stnavatel odhaduje, že se mu p�i úsp�šné, v�asné a úplné 
realizaci Projektu poda�í v daném období vytvo�it p�ibližn� 3.514 nových pracovních míst. Smluvní 
strany si uv�domují, že vzhledem ke komplexnosti a náro�nosti Projektu, jakož i existenci mnoha 
objektivních faktor�, které mohou implementaci Projektu podstatn� ovlivnit, nelze v okamžiku 
sjednávání této Dohody spolehliv� ur�it p�esný po�et nových pracovních míst, která se 
Zam�stnavateli skute�n� poda�í v daném období vytvo�it. Z tohoto d�vodu je tato Dohoda 
koncipována tak, že Zam�stnavatel v ní deklaruje závazek vytvo�it v rámci Projektu za každých 
okolností minimáln� 1.000 nových pracovních míst, p�i�emž v okamžiku uzav�ení této Dohody 
odhaduje možný po�et skute�n� vytvo�ených nových pracovních míst v daném období na p�ibližn� 
3.514, p�i�emž skute�ný po�et nov� vytvo�ených pracovních míst, na které bude poskytnuta 
Hmotná podpora, m�že být vyšší i nižší. Mezi smluvními stranami není pochyb o tom, že cílem 
Dohody je, aby Ministerstvo poskytlo Hmotnou podporu na všechna pracovní místa vytvo�ená 
Zam�stnavatelem za podmínek stanovených touto Dohodou v daném období. 
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19 P�edm�t Dohody 

P�edm�tem Dohody je poskytnutí Hmotné podpory. Hmotná podpora je ú�elov� ur�ená a 
Ministerstvo ji Zam�stnavateli poskytuje za podmínek stanovených v této Dohod�.  

Celková výše Hmotné podpory poskytnuté na základ� této Dohody tedy bude za 
p�edpokladu, že Zam�stnavatel vytvo�í 3.514 nových pracovních míst, �init 702.800.000 K� 
(slovy: sedm set dva milión� osm set tisíc korun �eských).  

Maximální výše Hmotné podpory bude vypo�tena na základ� skute�ného po�tu pracovních 
míst Zam�stnavatelem vytvo�ených od data p�edložení zám�ru Zam�stnavatele získat 
investi�ní pobídky ve smyslu § 3 zákona o investi�ních pobídkách do  uplynutí 3 (t�í) let ode 
dne prvního zahájení výroby v rámci Projektu („Rozhodné období“). Zahájením výroby 
v rámci Projektu se rozumí den, kdy bude zahájena výroba osobních automobil� ur�ených 
k prodeji spot�ebitel�m. 

20 Povinnosti Zam�stnavatele 

20.1 Zam�stnavatel se zavazuje, že v Rozhodném období z�ídí v dot�ené spádové 
oblasti definované ve smyslu § 111 odst. 10 zákona o zam�stnanosti minimáln� 
1.000 nových pracovních míst a obsadí je minimáln� 1.000 zam�stnanci (rozumí se 
v p�epo�tu na pln� zam�stnané).  

20.2 Pokud v Rozhodném období Zam�stnavatel vytvo�í a obsadí více než 1.000 nových 
pracovních míst („Další skute�n� vytvo�ená nová pracovní místa“), sd�luje 
Zam�stnavatel tuto skute�nost Ministerstvu v rámci oznamování podle bod� 20.6 a 
20.7 této Dohody. Na všechna nov� vytvo�ená pracovní místa, konkrétn� na 1.000 
pracovních míst dle bodu 20.1 a veškerá Další skute�n� vytvo�ená nová pracovní 
místa, obdrží Zam�stnavatel od Ministerstva Hmotnou podporu ve výši 200.000 K� 
na každé takové nov� vytvo�ené pracovní místo. Celkový po�et nov� vytvo�ených 
pracovních míst bude zjiš�ován podle pr�m�rného p�epo�teného po�tu 
zam�stnanc� podle bodu 20.3 této Dohody za období t�ech kalendá�ních m�síc� 
následujících po termínu stanoveném pro vytvo�ení pracovních míst podle bodu 19 
této Dohody.  

20.3 Zam�stnavatel se zavazuje, že nov� vytvo�ená pracovní místa podle této Dohody 
obsadí pouze zam�stnanci Zam�stnavatele, kte�í jsou ob�any �eské republiky nebo 
ob�any jiného �lenského státu Evropské unie nebo rodinnými p�íslušníky ob�an� 
n�kterého �lenského státu Evropské unie a mají u Zam�stnavatele sjednán pracovní 
pom�r na dobu neur�itou. 

20.4 Zam�stnavatel se zavazuje, že Hmotnou podporu použije na po�ízení drobného 
hmotného a nehmotného majetku, pokud je o n�m ú�továno do náklad� a pokud 
souvisí s vytvá�ením nových pracovních míst, dále na úhradu mzdových náklad� 
zam�stnanc�, na úhradu pojistného na sociální zabezpe�ení a na úhradu pojistného 
na zdravotní pojišt�ní, ve smyslu P�ílohy 1 této Dohody („Uznatelné náklady“). 
V p�ípad� ú�asti zam�stnance na rekvalifikaci nebo školení poskytovaných v rámci 
investi�ních pobídek se úhrada výše uvedených osobních náklad� za toto období 
zahrnuje do náklad� rekvalifikace nebo školení. 

20.5 Zam�stnavatel se zavazuje, že Hmotná podpora bude použita na úhradu 
dohodnutých druh� náklad� Zam�stnavatele dle bodu 20.4 této Dohody, za 
podmínek uvedených v bodech 19, 20.4 a 21.2 této Dohody. 
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20.6 Zam�stnavatel provede vyú�tování poskytnuté Hmotné podpory vždy k 31. prosinci 
kalendá�ního roku a p�edloží jej Ministerstvu vždy do 15. února následujícího 
kalendá�ního roku s uvedením po�tu nových pracovních míst vytvo�ených a 
obsazených k 31. prosinci kalendá�ního roku, a to na formulá�i obsaženém v P�íloze 
2 této Dohody. 

20.7 Zam�stnavatel zárove
 s vyú�továním podle bodu 20.6 této Dohody p�edloží odhad  
po�tu pracovních míst, která plánuje vytvo�it a obsadit do 31. prosince p�íslušného 
kalendá�ního roku, a odhad p�edpokládané výše Uznatelných náklad� v kumulované 
výši, které odhaduje spot�ebovat do 31. prosince p�íslušného kalendá�ního roku. 
Tento odhad Uznatelných náklad� m�že plošn� pokrývat Uznatelné náklady na 
veškerá nová pracovní místa, která do 31. prosince p�íslušného kalendá�ního roku 
Zam�stnavatel vytvo�í, resp. vytvo�il, od p�edložení zám�ru získat investi�ní pobídky 
ve smyslu § 3 zákona o investi�ních pobídkách. 

20.8 Pokud Zam�stnavatel v kterémkoliv roce nep�edloží Ministerstvu odhad dle bodu 
20.7 této Dohody, bude  odpovídající platba provedena v roce následujícím. 
Neuplatn�ním nároku, resp. nep�edložením vyú�tování nárok na p�íslušnou �ást 
Hmotné podpory nezaniká - taková �ást Hmotné podpory bude vyplacena v rámci 
následujících vyú�tování nebo v rámci vypo�ádání podle bodu 23 této Dohody. 

20.9 Pokud Zam�stnavatel dodate�n� zjistí nesrovnalosti ve vyú�tování nebo odhadu 
podle bod� 20.6 nebo 20.7, p�edloží opravené vyú�tování nebo odhad bez 
zbyte�ného odkladu po zjišt�ní t�chto nesrovnalostí Ministerstvu. Pokud k této 
oprav� dojde p�ed ukon�ením kontroly podle bodu 22, resp. 23 této Dohody, nebude 
Ministerstvo Zam�stnavatele sankcionovat. 

20.10 Zam�stnavatel se zavazuje, že písemn� oznámí Ministerstvu údaje o p�em�n� 
spole�nosti podle ustanovení § 69 a násl. zák. �. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, rovn�ž tak údaje o zm�n� právní formy spole�nosti, a to vždy do jednoho 
m�síce od jejich uskute�n�ní, nejpozd�ji však do jednoho m�síce od zápisu 
p�em�ny spole�nosti (zm�ny právní formy spole�nosti) do obchodního rejst�íku. 

20.11 Zam�stnavatel písemn� oznámí Ministerstvu skute�nost, že nebude moci splnit sv�j 
závazek vytvo�it minimální po�et nových pracovních míst a obsadit tato místa 
minimálním po�tem zam�stnanc� v souladu s body 20.1 a 20.3 této Dohody. 
V takovém p�ípad� je Zam�stnavatel povinen vrátit poskytnutou �ástku Hmotné 
podpory, a to nejpozd�ji do 30 kalendá�ních dn� od doru�ení písemné výzvy 
Ministerstva, a to do státního rozpo�tu prost�ednictvím místn� p�íslušného 
finan�ního ú�adu. 

21 Povinnosti Ministerstva  

21.1 Hmotná podpora podle bod� 19, 20.2 a 21.2 této Dohody bude poukázána na ú�et 
Zam�stnavatele, �íslo [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody], vedený u 
pen�žního ústavu [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] se sídlem [Bude 
specifikováno v den uzav�ení Dohody] tak, jak je uvedeno níže. 

21.1.1 První splátka Hmotné podpory 

První splátka Hmotné podpory se vypo�te podle následujícího vzorce: 

PSHP = A + B  
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PSHP je První splátka Hmotné podpory; 

A je pen�žitá �ástka odpovídající objemu Uznatelných náklad� 
vynaložených Zam�stnavatelem za období do uzav�ení této Dohody. 

B je pen�žitá �ástka odpovídající odhadu celkového objemu Uznatelných 
náklad� sd�leného Zam�stnavatelem Ministerstvu dle bodu 20.7 této 
Dohody. Pokud však tento odhad p�esáhne 50 % (slovy: padesát procent) 
násobek sou�inu Zam�stnavatelem odhadovaného po�tu nových 
pracovních míst, které plánuje vytvo�it v p�íslušném kalendá�ním roce, a 
�ástky 200.000 K�, tak se hodnota B snižuje na tuto �ástku, tj. na 50 % 
(slovy: padesát procent) násobek sou�inu Zam�stnavatelem 
odhadovaného po�tu nových pracovních míst, které plánuje vytvo�it 
v p�íslušném kalendá�ním roce, a �ástky 200.000 K� (tento vzorec pro 
kalkulaci hodnoty B se dále ozna�uje jako „Navýšení ro�ní splátky“). 

První splátku Hmotné podpory Ministerstvo Zam�stnavateli poskytne do 30 
(t�iceti) kalendá�ních dn� ode dne, kdy Zam�stnavatel Ministerstvu 
písemn� sd�lí výše uvedené údaje. 

21.1.2 Další splátky Hmotné podpory 

Další splátky Hmotné podpory poskytne Ministerstvo Zam�stnavateli 
v pravidelných ro�ních intervalech. 

Každá jednotlivá Další splátka Hmotné podpory se vypo�te podle 
následujícího vzorce: 

DSHP = A + B  

DSHP je Další splátka Hmotné podpory. 

A je pen�žitá �ástka odpovídající objemu Uznatelných náklad� 
vynaložených Zam�stnavatelem za uplynulý kalendá�ní rok snížená o v 
této dob� obdržené a spot�ebované splátky Hmotné podpory. 

B je Navýšení ro�ní splátky vypo�tené obdobn� jako v bod� 21.1.1 této 
Dohody.  

Další splátky Hmotné podpory Ministerstvo Zam�stnavateli poskytne vždy 
do 45 (�ty�iceti p�ti) kalendá�ních dn� ode dne, kdy Zam�stnavatel 
Ministerstvu písemn� sd�lí výše uvedené údaje. 

21.1.3 Záv�re�né splátky Hmotné podpory 

Záv�re�né splátky Hmotné podpory jsou �ástky odpovídající navýšení 
Hmotné podpory podle bod� 20.2 a 21.2 této Dohody. Navýšení podle bodu 
20.2 této Dohody bude Zam�stnavateli poskytnuto do 30 kalendá�ních dn� 
od zjišt�ní skute�ného stavu nov� vytvo�ených pracovních míst podle bodu 
23 této Dohody. Navýšení podle bodu 21.2 této Dohody bude 
Zam�stnavateli poskytnuto podle bodu 23.5 této Dohody.   

21.2 Zam�stná-li Zam�stnavatel na nov� vytvo�eném pracovním míst� po dobu delší než 
jeden rok osobu se zdravotním postižením nebo uchaze�e o zam�stnání, který byl 
veden v evidenci uchaze�� o zam�stnání déle než šest m�síc�, navýší Ministerstvo 
Hmotnou podporu stanovenou v bod� 19 a 20.2 této Dohody o 50.000 K� na každé 
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pracovní místo obsazené tímto zam�stnancem. Toto navýšení bude Zam�stnavateli 
vyplaceno podle bodu 21.1, resp. 23.5 této Dohody. 

21.3 Hmotná podpora podle bod� 19, 20.2 a 21.2 této Dohody bude vypo�ádána podle 
bodu 23 této Dohody. 

22 Kontrola 

22.1 Zam�stnavatel je povinen v souladu s § 7 odst. 4 zákona o investi�ních pobídkách 
po p�edchozím písemném oznámení Ministerstva, umožnit kontrolu pln�ní všech 
svých povinností stanovených v této Dohod�, a to zejména p�edložením listin, 
pracovních smluv, ú�etních doklad� a dalších dokument� nezbytných k posouzení 
pln�ní podmínek této Dohody.  

22.2 Kontrolu jsou oprávn�ni vykonat pov��ení zam�stnanci Ministerstva. P�i kontrole je 
postupováno podle zákona o zam�stnanosti a  podle zákona �. 552/1991 Sb., o 
státní kontrole, a zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� a o 
zm�n� n�kterých zákon�.  

22.3 O výsledcích kontroly pln�ní podmínek této Dohody zpracuje Ministerstvo protokol 
ve dvou vyhotoveních. P�evzetí jednoho vyhotovení protokolu Zam�stnavatel 
písemn� potvrdí p�i jeho p�edání. 

23 Vypo�ádání 

23.1 Vypo�ádání vzájemných závazk� z této Dohody se uskute�ní po skon�ení 
Rozhodného období. Vypo�ádání vzájemných závazk� z této Dohody bude 
provedeno i po písemném oznámení Zam�stnavatele, že k datu uvedeném 
v písemném oznámení splnil podmínky Dohody. Vypo�ádání bude provedeno i po 
písemném oznámení  Zam�stnavatele podle bodu 20.11 této Dohody.  

23.2 V rámci vypo�ádání vzájemných závazk� z této Dohody provede Ministerstvo po 
skon�ení Rozhodného období kontrolu podle bodu 22 této Dohody. Vyplývá-li z 
protokolu Ministerstva o výsledcích kontroly dle bodu 22.3 této Dohody, že 
Zam�stnavatel splnil podmínky a závazky uvedené v bod� 20 této Dohody a dále 
všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 zákona o investi�ních pobídkách, pokládá se 
poskytnutá Hmotná podpora za oprávn�n� �erpanou ve smyslu této Dohody.  

23.3 V p�ípad�, že Zam�stnavatel nesplnil sv�j závazek vytvo�it minimální po�et nových 
pracovních míst podle bodu 20.1 a obsadit jej minimálním po�et zam�stnanc� 
v souladu s body 20.1 a 20.3 této Dohody nebo nesplnil všeobecné podmínky podle 
§ 2 odst. 2 zákona o investi�ních pobídkách, je povinen vrátit �ástku Hmotné 
podpory poskytnutou dle této Dohody p�íp. její �ást odpovídající rozsahu nespln�ní 
závazku do státního rozpo�tu prost�ednictvím místn� p�íslušného finan�ního ú�adu, 
a to nejpozd�ji do 30 kalendá�ních dn� od doru�ení písemné výzvy Ministerstva. 
Pokud dojde k porušení rozpo�tových pravidel, tj. Zam�stnavatel použije prost�edky 
poskytnuté Hmotné podpory v rozporu s touto Dohodou, p�ípadn� nevrátí ve 
stanoveném termínu nevy�erpané prost�edky Hmotné podpory, je povinen odvést 
neoprávn�n� použité nebo zadržené prost�edky Hmotné podpory, v�etn� penále, do 
státního rozpo�tu prost�ednictvím místn� p�íslušného finan�ního ú�adu. 
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23.4 Pokud bude v rámci vypo�ádání zjišt�no, že Zam�stnavatel v Rozhodném období 
vytvo�il více nových pracovních míst, která spl
ují podmínky této Dohody, než 
odpovídá do té doby Zam�stnavatelem spot�ebované �ásti celkové Hmotné 
podpory, poskytne Ministerstvo Zam�stnavateli Hmotnou podporu ve výši 200.000 
K� na každé z t�chto pracovních míst podle bodu 21.1.3 této Dohody. Pokud bude 
naopak zjišt�no, že Zam�stnavatel ve výše uvedeném termínu vytvo�il mén� nových 
pracovních míst, než odpovídá do té doby Zam�stnavateli poskytnuté Hmotné 
podpo�e nebo n�která nov� vytvo�ená pracovní místa neobsadil zam�stnanci 
v souladu s bodem 20.3, bude Zam�stnavatel povinen vrátit prost�ednictvím místn� 
p�íslušného finan�ního ú�adu do státního rozpo�tu �ástku odpovídající 
Zam�stnavatelem nespot�ebované �ásti Hmotné podpory. 

23.5 Pokud bude v rámci vypo�ádání zjišt�no, že došlo k pln�ní dle bodu 21.2, zašle 
Ministerstvo p�íslušnou vypo�tenou �ástku navýšení Hmotné podpory do 30 
kalendá�ních dn� od uplynutí lh�ty pro podání námitek nebo od ukon�ení �ízení o 
námitkách podle zákona �. 552/1991 Sb. na ú�et Zam�stnavatele uvedený v bod� 
21.1 této Dohody.  

24 Záv�re�ná ustanovení 

24.1 Tato Dohoda se �ídí právem �eské republiky. 

24.2 Na poskytnutou Hmotnou podporu podle této Dohody se vztahují p�íslušná 
ustanovení zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon�. 

24.3 Nedílnou sou�ástí této Dohody jsou P�ílohy 1 a 2, ve kterých je uveden zp�sob 
zaú�tování Hmotné podpory, p�edpokládaná struktura nov� vytvo�ených pracovních 
míst v rámci investi�ních pobídek a formulá� pro finan�ní vypo�ádání Hmotné 
podpory. 

24.4 Strany jsou oprávn�ny tuto Dohodu vypov�d�t v p�ípad� vypov�zení �i odstoupení 
od Investi�ní smlouvy. 

24.5 Tato Dohoda v�etn� jejích p�íloh se uzavírá ve �ty�ech vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž dv� byla sepsána v �eštin� a dv� v angli�tin�,  p�i�emž  každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení  každé jazykové verze. V p�ípad� rozpor� mezi 
�eskou a anglickou verzí této Dohody je rozhodující verze anglická. 

24.6 Veškeré zm�ny obsahu této Dohody v�etn� jejích p�íloh mohou být u�in�ny výlu�n� 
formou písemných dodatk� podepisovaných oprávn�nými zástupci. Tyto dodatky 
tvo�í nedílnou sou�ást této Dohody. P�i sjednávání dodatk� se smluvní strany 
zavazují jednat v dobré ví�e a vyvinout odpovídající úsilí, aby bylo bez zbyte�ného 
odkladu dosaženo ú�elu této Dohody vyjád�eného v její preambuli. Dodatky musí 
být uzav�eny v rámci Rozhodného období. 

24.7 Strany této Dohody prohlašují, že celému textu Dohody v�etn� jejích p�íloh správn� 
porozum�ly a že budou tuto Dohodu a skute�nosti související s touto Dohodou 
vykládat v souladu s Investi�ní smlouvou. V p�ípad� rozpor� se použije Investi�ní 
smlouva. 

24.8 Osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávn�ny jednat za ú�astníky 
této Dohody. 
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V [�] dne [�] 

 

V [�] dne [�] 

 

 

 

______________________________ 

[Bude specifikováno v den podpisu Dohody] 

(Zam�stnavatel) 

______________________________ 

[Bude specifikováno v den podpisu Dohody] 

(Ministerstvo) 
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P�íloha 1 

Dohody o hmotné podpo�e vytvá�ení nových pracovních míst v rámci investi�ních 
pobídek 

I. Zp�sob zaú�tování hmotné podpory na vytvá�ení nových pracovních míst v rámci 
investi�ních pobídek 

K bodu 20.4 

− po�ízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pokud je o n�m ú�továno do náklad� 
a pokud souvisí s vytvá�ením nových pracovních míst (viz nap�. p�íslušná analytika ú�tu 
501-Spot�eba materiálu),  

− úhrada mzdových náklad� zam�stnanc�  (viz p�íslušná analytika ú�tu 521-Mzdové 
náklady),  

− úhrada pojistného na sociální zabezpe�ení a úhrada pojistného na zdravotní pojišt�ní (viz 
p�íslušná analytika ú�tu 524-Zákonné sociální pojišt�ní).  

K bodu 20.5 

P�ijetí a použití Hmotné podpory bude v souladu s platnými ú�etními p�edpisy zú�továno 
následujícím zp�sobem:  

(a) p�íjem Hmotné podpory: 

221-Bankovní ú�ty / 346–Dotace ze státního rozpo�tu 

(b) zú�tování Hmotné podpory (v jednotlivých ú�etních obdobích): 

346–Dotace ze státního rozpo�tu / 648-Ostatní provozní výnosy 

K bodu 23.3 

V p�ípad� vrácení Hmotné podpory bude v souladu s platnými ú�etními p�edpisy ú�továno 
následujícím zp�sobem:  

(a) P�edpis již použité �ástky Hmotné podpory k vrácení: 

648-Ostatní provozní výnosy / 346–Dotace ze státního rozpo�tu 

(b) Platba Hmotné podpory:  

346–Dotace ze státního rozpo�tu / 221-Bankovní ú�ty 

(c) P�edpis penále vyplývajícího z porušení rozpo�tových pravidel: 

545–Ostatní pokuty a penále / 346–Dotace ze státního rozpo�tu 

(d) Platba penále vyplývajícího z porušení rozpo�tových pravidel: 

346–Dotace ze státního rozpo�tu / 221-Bankovní ú�ty 
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Il. P�edpokládaná struktura nov� vytvo�ených pracovních míst v rámci investi�ních 
pobídek 

 
 
Celkový p�edpokládaný po�et nov� vytvo�ených pracovních míst je v souladu s bodem 19 Dohody 
�. [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] a sou�asn� s bodem 11.1 �ásti II. Údaje o investici 
Vyhlášky Ministerstva pr�myslu a obchodu �. 242/2005 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu 
ur�eného pro uplatn�ní zám�ru získat investi�ní pobídky. 

Druhy nov� vytvo�ených pracovních míst jsou t�íd�ny podle Klasifikace zam�stnání (KZAM – R) 
1. svazek, �ást II, bod 8, vydaného �eským statistickým ú�adem. 

 

Hlavní t�ída Charakteristika t�ídy 
Plánovaný po�et z�izovaných 

pracovních míst 

1 a 2 vedoucí, �ídící a odborní pracovníci  

3 a 4 administrativní a techni�tí pracovníci  

7 a 8 výrobní d�lníci  

8 obslužní d�lníci  

9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  

Celkem   

 
 



 

  

P�íloha 2 

Dohody o hmotné podpo�e vytvá�ení nových pracovních míst v rámci investi�ních 
pobídek 

 
[P�ílohu bude tvo�it Ministerstvem upravená p�íloha �. 5 k vyhl. 551/2004 Sb.] 
 

 



 

  

 

 

Dne [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] 2006 

�ESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ 

a 

[HMCR] 

DOHODA O HMOTNÉ PODPO�E REKVALIFIKACE ZAM�STNANC�  

V RÁMCI INVESTI�NÍCH POBÍDEK 
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Tato Dohoda o hmotné podpo�e rekvalifikace nebo školení zam�stnanc� 
v rámci investi�ních pobídek �.j. [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody]/06 
(„Dohoda“) se uzavírá mezi: 

(7) �eskou republikou - Ministerstvem práce a sociálních v�cí, se sídlem v Praze 2, 
Na po�í�ním právu 1, 128 01, I� 00551023 („Ministerstvo“), zastoupeným [�], [funkce] a 

(8) �HMCR��se sídlem [�], územní oblast [�], I� [�], zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném 
[�] soudem v [�] oddíl [�] vložka [�] („Zam�stnavatel“), zastoupenou panem [�], jednatelem 
spole�nosti. [Identifika�ní údaje HMCR budou specifikovány v den uzav�ení Dohody] 

Dohoda se uzavírá podle ustanovení § 111 zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve  zn�ní 
pozd�jších p�edpis� („zákon o zam�stnanosti“), v souladu s Rozhodnutím ministra pr�myslu a 
obchodu �. [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] o p�íslibu investi�ních pobídek ze dne 
[Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] vydaným v souladu s § 5 odst. 3 zákona �. 72/2000 
Sb., o investi�ních pobídkách a o zm�n� n�kterých zákon� („zákon o investi�ních pobídkách“), 
v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody], 
kterým byla schválena ve�ejná podpora, a v souladu s Investi�ní smlouvou uzav�enou mezi 
Hyundai Motor Company, �eskou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest („Investi�ní smlouva“).  

Preambule 

Zam�stnavatel za podmínek sjednaných v Investi�ní smlouv� realizuje výstavbu a provozování 
závodu na výrobu motorových vozidel v okrese Frýdek-Místek (Nošovice) v Moravskoslezském 
kraji („Projekt“). V rámci Projektu Zam�stnavatel provede podle vlastní pot�eby školení nebo 
rekvalifikaci zam�stnanc� (v souladu s definicemi § 111 zákona o zam�stnanosti) umož
ující jejich 
pracovní uplatn�ní na konkrétních pracovních místech u Zam�stnavatele („Rekvalifikace“). 

Ú�elem této Dohody je zajistit, aby na Rekvalifikaci provád�nou v období od p�edložení zám�ru 
Zam�stnavatele získat investi�ní pobídky ve smyslu § 3 zákona o investi�ních pobídkách do 3 (t�í) 
let ode dne prvního zahájení výroby v rámci Projektu, byla Ministerstvem Zam�stnavateli 
poskytnuta hmotná podpora Rekvalifikace v rámci investi�ních pobídek („Hmotná podpora“). 

V rámci realizace Projektu Zam�stnavatel odhaduje, že p�i úsp�šné, v�asné a úplné realizaci 
Projektu mohou v daném období celkové náklady na Rekvalifikaci �init p�ibližn� [HMCR doplní p�i 
uzav�ení dohody] K�. 

Smluvní strany si uv�domují, že vzhledem ke komplexnosti a náro�nosti Projektu, jakož i existenci 
mnoha objektivních faktor�, které mohou implementaci Projektu podstatn� ovlivnit, nelze 
v okamžiku sjednávání této Dohody spolehliv� ur�it ani p�esný po�et zam�stnanc�, kte�í budou 
za�azeni do Rekvalifikace v daném období, ani p�esnou výši celkových náklad� na Rekvalifikaci.  

Z tohoto d�vodu je tato Dohoda koncipována tak, že Zam�stnavatel v ní deklaruje závazek 
provést v rámci Projektu Rekvalifikaci minimáln� 1.000 zam�stnanc�, p�i�emž celkový po�et 
zam�stnanc�, kte�í budou v daném období rekvalifikováni, m�že být i vyšší. Ministerstvo deklaruje 
v této Dohod� sv�j závazek poskytnout Zam�stnavateli Hmotnou podporu v maximální možné výši 
stanovené v souladu s na�ízením vlády �. 515/2004 Sb., v platném zn�ní, na Rekvalifikaci 
provedenou v daném období za podmínek stanovených touto Dohodou, p�i�emž maximální 
celková výše Hmotné podpory nep�ekro�í �ástku 348.540.000 K� (t�i sta �ty�icet osm milión� p�t 
set �ty�icet tisíc korun �eských).  
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25 P�edm�t Dohody 

25.1 P�edm�tem Dohody je poskytnutí Hmotné podpory. Hmotná podpora je ú�elov� 
ur�ená a Ministerstvo ji Zam�stnavateli poskytuje za podmínek stanovených v této 
Dohod�. Výše Hmotné podpory bude odpovídat maximální možné výši stanovené 
v souladu s na�ízením vlády �. 515/2004 Sb., v platném zn�ní, tj. bude �init [Bude 
specifikováno v den uzav�ení Dohody] (“Procento Hmotné podpory“) z celkových 
náklad� na Rekvalifikaci a bude vypo�tena na základ� výše náklad� skute�n� 
vynaložených Zam�stnavatelem na Rekvalifikaci v období od data p�edložení 
zám�ru Zam�stnavatele získat investi�ní pobídky ve smyslu § 3 zákona o 
investi�ních pobídkách do 3 (t�í) let ode dne prvního zahájení výroby v rámci 
Projektu („Rozhodné období“). Prvním zahájení výroby v rámci Projektu se rozumí 
zahájení výroby osobních automobil� ur�ených k prodeji spot�ebitel�m. 

25.2 Smluvní strany si sjednaly, že celková �ástka Hmotné podpory, jež bude poskytnuta 
Zam�stnavateli podle této Dohody, nep�ekro�í �ástku 348.540.000 K� (t�i sta �ty�icet 
osm milión� p�t set �ty�icet tisíc korun �eských), která odpovídá Procentu Hmotné 
podpory z p�edpokládaných náklad� na Rekvalifikaci v p�ibližné výši [HMCR doplní 
p�i uzav�ení dohody] K�. 

25.3 Rekvalifikace zam�stnanc� v rámci investi�ních pobídek zahrnuje soubor 
vzd�lávacích aktivit realizovaných Zam�stnavatelem nebo jiným subjektem s cílem 
zabezpe�ení výroby v souladu s investi�ním zám�rem. Rekvalifikací se pro ú�ely 
této Dohody rozumí zvýšení nebo zm�na dosavadní kvalifikace zam�stnanc� 
Zam�stnavatele prost�ednictvím získání nových znalostí a dovedností teoretickou 
nebo praktickou p�ípravou, umož
ující jejich pracovní uplatn�ní na konkrétních 
pracovních místech u Zam�stnavatele. P�i ur�ování obsahu a rozsahu této p�ípravy 
se vychází z dosavadní kvalifikace zam�stnanc� tak, aby byla co nejú�eln�ji využita 
p�i získávání nových znalostí a dovedností nezbytných pro výkon práce 
v zam�stnání, pro které jsou zam�stnanci rekvalifikováni; na základ� toho se rovn�ž 
ur�uje zp�sob a doba zabezpe�ení Rekvalifikace. Obdobn� je možno postupovat i 
v p�ípadech, kdy zam�stnanci dosud žádnou kvalifikaci nezískali. 

26 Povinnosti Zam�stnavatele  

26.1 Zam�stnavatel se zavazuje, že v Rozhodném období provede Rekvalifikaci 
minimáln� 1.000 zam�stnanc� na nov� vytvo�ených pracovních místech s místem 
výkonu práce v dot�ené spádové oblasti definované ve smyslu § 111 odst. 10 
zákona o zam�stnanosti. Zam�stnavatel m�že v uvedeném období rekvalifikovat i 
více zam�stnanc�, než je výše uvedený minimální po�et. Zárove
 se zavazuje, že 
obsah Rekvalifikace, místo, zp�sob a dobu jejího zabezpe�ení bude realizovat 
v souladu s P�ílohou 1 této Dohody.  

26.2 Pokud v Rozhodném období Zam�stnavatel rekvalifikuje více než 1.000 nových 
zam�stnanc� („Další skute�n� rekvalifikovaní zam�stnanci“), sd�luje 
Zam�stnavatel tuto skute�nost Ministerstvu v rámci oznamování podle bod� 20.6 a 
20.7 této Dohody. Na náklady na Rekvalifikaci provedenou v Rozhodném období, 
konkrétn� na náklady na Rekvalifikaci 1.000 zam�stnanc� dle bodu 26.1 a na 
náklady na Rekvalifikaci Dalších skute�n� rekvalifikovaných zam�stnanc�, obdrží 
Zam�stnavatel od Ministerstva Hmotnou podporu ve výši stanovené podle bodu 25. 
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26.3 Zam�stnavatel se zavazuje, že Rekvalifikaci zabezpe�í na základ� písemných 
dohod o rekvalifikaci uzav�ených se Zam�stnanci p�ed zahájením Rekvalifikace 
v souladu s ustanoveními § 110 odst. 3, 4 a 5 zákona o zam�stnanosti. 

26.4 Zam�stnavatel se zavazuje, že do Rekvalifikace podle této Dohody za�adí pouze 
zam�stnance Zam�stnavatele, kte�í jsou ob�any �eské republiky nebo ob�any 
jiného �lenského státu Evropské unie nebo rodinnými p�íslušníky ob�an� n�kterého 
�lenského státu Evropské unie a mají u Zam�stnavatele sjednán pracovní pom�r na 
dobu neur�itou. 

26.5 Zam�stnavatel odhaduje, že p�edpokládaná výše náklad� na Rekvalifikaci 
zam�stnanc� v Rozhodném období bude �init v�etn� navýšení podle bodu 26.2 této 
Dohody celkem [HMCR doplní p�i uzav�ení dohody]  K�.  

26.6 Zam�stnavatel se zavazuje, že Hmotná podpora bude použita na úhradu 
dohodnutých druh� náklad� Zam�stnavatele v souladu s touto Dohodou a za 
podmínek uvedených v P�íloze 1 této Dohody („Uznatelné náklady“). 

26.7 Zam�stnavatel provede vyú�tování poskytnuté Hmotné podpory vždy k 31. prosinci 
kalendá�ního roku a p�edloží jej Ministerstvu vždy do 15. února následujícího 
kalendá�ního roku s uvedením po�tu rekvalifikovaných zam�stnanc� a zam�stnanc� 
za�azených do Rekvalifikace k 31. prosinci kalendá�ního roku, a to na formulá�i 
obsaženém v P�íloze 2 této Dohody. 

26.8 Zam�stnavatel zárove
 s vyú�továním podle bodu 20.6 této Dohody p�edloží odhad 
po�tu zam�stnanc�, které plánuje rekvalifikovat p�íp. za�adit do Rekvalifikace do 31. 
prosince p�íslušného kalendá�ního roku, a odhad p�edpokládané výše Uznatelných 
náklad� v kumulované výši, které odhaduje vynaložit do 31. prosince p�íslušného 
kalendá�ního roku. Tento odhad Uznatelných náklad� m�že plošn� pokrývat veškeré 
Uznatelné náklady na Rekvalifikaci, kterou do 31. prosince p�íslušného kalendá�ního 
roku Zam�stnavatel provede, resp. provedl, od p�edložení zám�ru získat investi�ní 
pobídky ve smyslu § 3 zákona o investi�ních pobídkách. 

26.9 Pokud Zam�stnavatel dodate�n� zjistí nesrovnalosti ve vyú�tování nebo odhadu 
podle bod� 20.6 nebo 20.7, p�edloží opravené vyú�tování nebo odhad bez 
zbyte�ného odkladu po zjišt�ní t�chto nesrovnalostí. Pokud k této oprav� dojde p�ed 
ukon�ením kontroly podle bodu 28, nebude Ministerstvo zam�stnavatele 
sankcionovat. 

26.10 Pokud Zam�stnavatel v kterémkoliv roce nep�edloží Ministerstvu odhad dle bodu 
20.7 této Dohody, bude odpovídající platba provedena v roce následujícím. 
Neuplatn�ním nároku, resp. nep�edložením vyú�tování nárok na p�íslušnou �ást 
Hmotné podpory nezaniká - taková �ást Hmotné podpory bude vyplacena v rámci 
následujících vyú�tování nebo v rámci vypo�ádání podle bodu 29 této Dohody. 

26.11 Zam�stnavatel se zavazuje, že písemn� oznámí Ministerstvu údaje o p�em�n� 
spole�nosti podle ustanovení § 69 a násl. zák. �. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, rovn�ž tak údaje o zm�n� právní formy spole�nosti, a to vždy do jednoho 
m�síce od jejich uskute�n�ní, nejpozd�ji však do jednoho m�síce od zápisu 
p�em�ny spole�nosti (zm�ny právní formy spole�nosti) do obchodního rejst�íku. 

26.12 Zam�stnavatel písemn� oznámí  Ministerstvu skute�nost, že nem�že splnit sv�j 
závazek rekvalifikovat minimální po�et zam�stnanc� v  souladu s body 26.1 a 26.4 
této Dohody. V takovém p�ípad� je Zam�stnavatel povinen vrátit poskytnutou �ástku 
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Hmotné podpory nejpozd�ji do 30 kalendá�ních dn� od doru�ení písemné výzvy 
Ministerstva, a to do státního rozpo�tu prost�ednictvím místn� p�íslušného 
finan�ního ú�adu.  

27 Povinnosti Ministerstva  

27.1 Hmotná podpora podle bod� 25.1 a 26.2 této Dohody bude poukázána na ú�et 
Zam�stnavatele, �íslo [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody], vedený u 
pen�žního ústavu [Bude specifikováno v den uzav�ení Dohody] se sídlem [Bude 
specifikováno v den uzav�ení Dohody] tak, jak je uvedeno níže. 

27.1.1 První splátka Hmotné podpory 

První splátka Hmotné podpory se vypo�te podle následujícího vzorce: 

PSHP = A + B  

PSHP je První splátka Hmotné podpory. 

A je pen�žitá �ástka odpovídající Procentu Hmotné podpory z objemu 
Uznatelných náklad� vynaložených Zam�stnavatelem za období do 
uzav�ení této Dohody. 

B je pen�žitá �ástka odpovídající odhadu celkového objemu Uznatelných 
náklad� sd�leného Zam�stnavatelem Ministerstvu dle bodu 20.7 této 
Dohody. Pokud však tento odhad p�esáhne 50 % (padesát procent) z 
Procenta Hmotné podpory z náklad� na Rekvalifikaci, které Zam�stnavatel 
plánuje vynaložit v p�íslušném kalendá�ním roce, tak se hodnota B snižuje 
na tuto �ástku, tj. na 50 % (slovy: padesát procent) z Procenta Hmotné 
podpory z náklad� na Rekvalifikaci, které Zam�stnavatel plánuje vynaložit 
v p�íslušném kalendá�ním roce (tento vzorec pro kalkulaci hodnoty B se 
dále ozna�uje jako „Navýšení ro�ní splátky“). 

První splátku Hmotné podpory Ministerstvo Zam�stnavateli poskytne do 30 
(t�iceti) kalendá�ních dn� ode dne, kdy Zam�stnavatel Ministerstvu 
písemn� sd�lí výše uvedené údaje. 

27.1.2 Další splátky Hmotné podpory 

Další splátky Hmotné podpory poskytne Ministerstvo Zam�stnavateli 
v pravidelných ro�ních intervalech. 

Každá jednotlivá Další splátka Hmotné podpory se vypo�te podle 
následujícího vzorce: 

DSHP = A + B  

DSHP je Další splátka Hmotné podpory. 

A je pen�žitá �ástka odpovídající Procentu Hmotné podpory z objemu 
Uznatelných náklad� vynaložených Zam�stnavatelem za uplynulý 
kalendá�ní rok snížená o v této dob� obdržené a spot�ebované splátky 
Hmotné podpory. 

B je Navýšení ro�ní splátky vypo�tené obdobn� jako v bod� 21.1.1 této 
Dohody.  
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V p�ípad�, že Zam�stnavatel v daném kalendá�ním roce neplánuje 
provád�t Rekvalifikaci, bude p�íslušná Další splátka Hmotné podpory 
tvo�ena pouze pen�žitou �ástkou odpovídající Procentu Hmotné podpory z 
objemu Uznatelných náklad� vynaložených Zam�stnavatelem za uplynulý 
kalendá�ní rok sníženou o v této dob� obdržené a spot�ebované splátky 
Hmotné podpory. 

Další splátky Hmotné podpory Ministerstvo Zam�stnavateli poskytne vždy 
do 45 (�ty�iceti p�ti) kalendá�ních dn� ode dne, kdy Zam�stnavatel 
Ministerstvu písemn� sd�lí výše uvedené údaje. 

27.1.3 Záv�re�né splátky Hmotné podpory 

Záv�re�né splátky Hmotné podpory jsou �ástky odpovídající navýšení 
Hmotné podpory podle bodu 20.2 této Dohody. Navýšení podle bodu 20.2 
této Dohody bude Zam�stnavateli poskytnuto do 30 kalendá�ních dn� od 
zjišt�ní skute�né výše náklad� na Rekvalifikaci podle bodu 29 této Dohody.  

27.2 Hmotná podpora podle bodu 25.1 a 26.2 této Dohody bude vypo�ádána podle bodu 
29 této Dohody. 

28 Kontrola 

28.1 Zam�stnavatel je povinen v souladu s § 7 odst. 4 zákona o investi�ních pobídkách 
po p�edchozím písemném oznámení Ministerstva, umožnit kontrolu pln�ní všech 
svých povinností stanovených v této Dohod�, a to zejména p�edložením listin, 
pracovních smluv, ú�etních doklad� a dalších dokument� nezbytných k posouzení 
pln�ní podmínek této Dohody.  

28.2 Kontrolu jsou oprávn�ni vykonat pov��ení zam�stnanci Ministerstva. P�i kontrole je 
postupováno podle zákona o zam�stnanosti a  podle zákona �. 552/1991 Sb., o 
státní kontrole, a zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� a o 
zm�n� n�kterých zákon�.  

28.3 O výsledcích kontroly pln�ní podmínek této Dohody zpracuje Ministerstvo protokol 
ve dvou vyhotoveních. P�evzetí jednoho vyhotovení protokolu Zam�stnavatel 
písemn� potvrdí p�i jeho p�edání. 

29 Vypo�ádání 

29.1 Vypo�ádání vzájemných závazk� z této Dohody se uskute�ní po skon�ení 
Rozhodného období. Vypo�ádání vzájemných závazk� z této Dohody bude 
provedeno i po písemném oznámení Zam�stnavatele, že k datu uvedeném 
v písemném oznámení splnil podmínky Dohody. Vypo�ádání se uskute�ní rovn�ž po 
písemném oznámení  Zam�stnavatele podle bodu 26.12 této Dohody.  

29.2 V rámci vypo�ádání vzájemných závazk� z této Dohody provede Ministerstvo po 
skon�ení Rozhodného období kontrolu podle bodu 28 této Dohody. Vyplývá-li z 
protokolu Ministerstva o výsledcích kontroly dle bodu 22.3 této Dohody, že 
Zam�stnavatel splnil podmínky a závazky uvedené v bod� 26 této Dohody a dále 
všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 zákona o investi�ních pobídkách, pokládá se 
poskytnutá Hmotná podpora za oprávn�n� �erpanou ve smyslu této Dohody.  
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29.3 V p�ípad�, že Zam�stnavatel nesplnil sv�j závazek rekvalifikovat minimální po�et 
zam�stnanc� podle bodu 26.1 v souladu s bodem 26.4 této Dohody nebo nesplnil 
všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 zákona o investi�ních pobídkách, je povinen 
vrátit �ástku Hmotné podpory poskytnutou dle této Dohody do státního rozpo�tu 
prost�ednictvím místn� p�íslušného finan�ního ú�adu, a to nejpozd�ji do 30 
kalendá�ních dn� od doru�ení písemné výzvy Ministerstva. Pokud dojde k porušení 
rozpo�tových pravidel, tj. Zam�stnavatel použije prost�edky poskytnuté Hmotné 
podpory v rozporu s touto Dohodou, p�ípadn� nevrátí ve stanoveném termínu 
nevy�erpané prost�edky Hmotné podpory, je povinen odvést neoprávn�n� použité 
nebo zadržené prost�edky Hmotné podpory, v�etn� penále, do státního rozpo�tu 
prost�ednictvím místn� p�íslušného finan�ního ú�adu. 

29.4 Pokud bude v rámci vypo�ádání zjišt�no, že Hmotná podpora stanovená podle bodu 
25 vypo�tená z celkové �ástky náklad� vynaložených Zam�stnavatelem na 
Rekvalifikaci v Rozhodném období v souladu s podmínkami této Dohody 
p�edstavuje �ástku vyšší, než kolik �iní do té doby Zam�stnavatelem spot�ebovaná 
�ást celkové Hmotné podpory, poskytne Ministerstvo Zam�stnavateli takové 
navýšení Hmotné podpory, aby celková �ástka Hmotné podpory byla poskytnuta ve 
výši stanovené podle bodu 25, p�i�emž maximální celková výše Hmotné podpory 
nep�ekro�í �ástku 348.540.000 K� (t�i sta �ty�icet osm milión� p�t set �ty�icet tisíc 
korun �eských). Toto navýšení Hmotné podpory bude Zam�stnavateli vyplaceno 
podle bodu 21.1.3 této Dohody. Pokud bude naopak zjišt�no, že Hmotná podpora 
podle bodu 25 vypo�tená z celkové �ástky náklad� vynaložených Zam�stnavatelem 
na Rekvalifikaci ve výše uvedeném období p�edstavuje �ástku nižší, než kolik �iní 
do té doby Zam�stnavatelem spot�ebovaná �ást celkové Hmotné podpory nebo 
Zam�stnavatel zahrnul do Uznatelných náklad� náklady vynaložené v rozporu 
s bodem 26.6, bude postupováno v souladu s p�íslušnými ustanoveními zákona �. 
218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 
(„zákon o rozpo�tových pravidlech“). 

30 Záv�re�ná ustanovení 

30.1 Tato Dohoda se �ídí právem �eské republiky. 

30.2 Na poskytnutou Hmotnou podporu podle této Dohody se vztahují p�íslušná 
ustanovení zákona o rozpo�tových pravidlech. 

30.3 Nedílnou sou�ástí této Dohody jsou P�ílohy 1 a 2, ve kterých jsou uvedeny 
plánované náklady a rozpis Rekvalifikace, zp�sob zaú�tování Hmotné podpory a 
formulá� pro finan�ní vypo�ádání Hmotné podpory. 

30.4 Strany jsou oprávn�ny tuto Dohodu vypov�d�t v p�ípad� vypov�zení �i odstoupení 
od Investi�ní smlouvy. 

30.5 Tato Dohoda v�etn� jejích p�íloh se uzavírá ve �ty�ech vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž dv� byla sepsána v �eštin� a dv� v angli�tin�,  p�i�emž  každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení  každé jazykové verze. V p�ípad� rozpor� mezi 
�eskou a anglickou verzí této Dohody je rozhodující verze anglická. 

30.6 Veškeré zm�ny obsahu této Dohody v�etn� jejích p�íloh mohou být u�in�ny výlu�n� 
formou písemných dodatk� podepisovaných oprávn�nými zástupci. Tyto dodatky 
tvo�í nedílnou sou�ást této Dohody. P�i sjednávání dodatk� se smluvní strany 
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zavazují jednat v dobré ví�e a vyvinout odpovídající úsilí, aby bylo bez zbyte�ného 
odkladu dosaženo ú�elu této Dohody vyjád�eného v její preambuli. Dodatky budou 
mezi stranami sjednány v rámci Rozhodného období, nedohodnou-li se strany jinak. 

30.7 Strany této Dohody prohlašují, že celému textu Dohody v�etn� jejích p�íloh správn� 
porozum�ly a že budou tuto Dohodu a skute�nosti související s touto Dohodou 
vykládat v souladu s Investi�ní smlouvou. V p�ípad� rozpor� se použije Investi�ní 
smlouva. 

30.8 Osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávn�ny jednat za ú�astníky 
této Dohody. 

 

 
V Praze dne [�] 

 

 

 

V Praze dne [�] 

 

 

 

______________________________ 

[�] 

(Zam�stnavatel) 

______________________________ 

[�] 

(Ministerstvo) 
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P�íloha 1 

Dohody o hmotné podpo�e rekvalifikace zam�stnanc� v rámci investi�ních 
pobídek 

I. Plánované náklady a rozpis Rekvalifikací 

Údaje uvedené v této �ásti p�ílohy odpovídají údaj�m uvedeným v Dohod� �.j. [Bude 
specifikováno v den uzav�ení Dohody]/06 a údaj�m uvedeným ve vyhlášce Ministerstva pr�myslu 
a obchodu �. 242/2005 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu ur�eného pro uplatn�ní zám�ru získat 
investi�ní pobídky.  

 
A 1. Stru�ný p�ehled Rekvalifikací minimálního po�tu zam�stnanc�: 

 

Druh a obsah 
rekvalifikace 

 

Po�et 
zam�stnanc� 
za�azených do 
Rekvalifikace 

v rámci 
investi�ních 

pobídek  

Zp�sob 

provedení 

Externí      Interní 

Místo konání 

(zem�) 
Náklady 
v tis. K� 

      

      

      

      

      

      

Celkem: [	]    [	] 

 
A 2. Stru�ný p�ehled Rekvalifikací odhadovaného maximálního po�tu rekvalifikovaných 
zam�stnanc� podle této Dohody: 

 

Druh a obsah 
rekvalifikace 

 

Po�et 
zam�stnanc� 
za�azených do 
Rekvalifikace 

v rámci 
investi�ních 

pobídek 

Zp�sob 

provedení 

Externí      Interní 

Místo konání 

(zem�) 
Náklady 
v tis. K� 
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Druh a obsah 
rekvalifikace 

 

Po�et 
zam�stnanc� 
za�azených do 
Rekvalifikace 

v rámci 
investi�ních 

pobídek 

Zp�sob 

provedení 

Externí      Interní 

Místo konání 

(zem�) 
Náklady 
v tis. K� 

      

      

      

Celkem: [	]    [	] 

 
B 1. Rozpis odhadovaných náklad� na Rekvalifikace minimálního po�tu zam�stnanc�: 

 

 

B 2. Rozpis odhadovaných náklad� na Rekvalifikace maximálního po�tu zam�stnanc�: 

 

Druh náklad� Plánovaný objem v tis. K� 

1. mzdy a odm�ny školitel�  

2. cestovné v �R  

3. cestovné mimo �R  

4. ostatní p�ímé náklady  

5. ú�etní odpisy nástroj� a vybavení  

6. poradenské služby  

Mezisou�et: 1. - 6.  

7. mzdy rekvalifikovaných zam�stnanc�  

C e l k e m  
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C Druhy náklad� na jejichž úhradu lze použít Hmotnou podporu: 

1. mzdy a odm�ny organiza�ních pracovník�, pedagogických pracovník�, lektor� 
a zkušebních komisa�� za skute�n� vynaloženou dobu na provád�ní p�íslušného 
rekvalifika�ního kurzu (v pracovním pom�ru, pracujících na základ� Dohody 
o pracovní �innosti), odm�ny organiza�ních pracovník�, lektor�, instruktor� 
a zkušebních komisa�� pracujících na základ� Dohody o provedení práce, 
adekvátní �ást pojistného na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní pracovník� 
a lektor�, s výjimkou osob pracujících na základ� Dohody o provedení práce,  

2. cestovní náhrady pracovník� a lektor� podílejících se na kurzu rekvalifikace 
a rekvalifikovaných zam�stnanc� na území �R podle § 5, 7 a 8 zákona �. 119/1992 
o cestovních náhradách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a provád�cích p�edpis� 
k tomuto zákonu,  

3. cestovní náhrady pracovník� a lektor� podílejících se na kurzu rekvalifikace 
a rekvalifikovaných zam�stnanc� mimo území �R podle § 12, 14 a 15 zákona 
�. 119/1992 o cestovních náhradách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a provád�cích 
p�edpis� k tomuto zákonu , 

4. ostatní p�ímé náklady, tj. zejména na materiál �i zboží související prokazateln� 
s provád�ním rekvalifikace (nutné školní pot�eby, nezbytné ochranné pracovní 
prost�edky apod.) nájmy a p�j�ovné (prostory, vyu�ovací technika), jiné ostatní 
p�ímé náklady (poštovné, úrazové pojišt�ní ú�astník� rekvalifikace apod.),  

5. ú�etní odpisy nástroj� a vybavení v rozsahu, v jakém jsou využívány prokazateln� 
pro ú�ely rekvalifikace (v�. podílu režijních náklad� vzd�lávacího za�ízení),  

6. náklady na nezbytné poradenské služby prokazateln� spojené s realizací 
rekvalifikace, 

Druh náklad� Plánovaný objem v tis. K� 

1. mzdy a odm�ny školitel�  

2. cestovné v �R  

3. cestovné mimo �R  

4. ostatní p�ímé náklady  

5. ú�etní odpisy nástroj� a vybavení  

6.poradenské služby  

Mezisou�et: 1. - 6.  

7. mzdy rekvalifikovaných zam�stnanc�  

C e l k e m  
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7. mzdové náhrady rekvalifikovaných zam�stnanc� v�etn� pojistného na sociální 
zabezpe�ení a pojistného na zdravotní pojišt�ní za �asové období, kdy 
se prokazateln� aktivn� ú�astní procesu rekvalifikace. 

Objem náklad� uvedených v položce �. 7 nesmí p�ekro�it celkový objem 
náklad� uvedených v položkách �. 1 až 6. 

 
D. Obsah jednotlivých rekvalifika�ních kurz� v souladu s body A1 a A2 . 

Pozn. k vypln�ní: 

(Rozepsat stru�n� obsah kurz� uvedených v tabulkách A1, pop�. A2 této p�ílohy (v prvním 
sloupci). 
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II. Zp�sob zaú�tování hmotné podpory rekvalifikace zam�stnanc� v rámci investi�ních pobídek 
 
K bodu 26.6 

O nákladech dohodnutých v �ásti I. P�ílohy 1 této Dohody bude ú�továno p�edevším na 
p�íslušných analytických ú�tech ú�tových skupin: 

− 50-Spot�ebované nákupy,  

− 51-Služby,  

− 52-Osobní náklady,  

− 54-Jiné provozní výnosy a 

− 55-Odpisy, rezervy a opravné položky provozních náklad� 

P�ijetí a použití Hmotné podpory bude v souladu s platnými ú�etními p�edpisy zú�továno 
následujícím zp�sobem:  

(e) p�íjem Hmotné podpory: 
221-Bankovní ú�ty / 346–Dotace ze státního rozpo�tu 

(f) zú�tování Hmotné podpory (v jednotlivých ú�etních obdobích): 
346–Dotace ze státního rozpo�tu / 648-Ostatní provozní výnosy 
 

K bodu 23.3 

V p�ípad� vrácení Hmotné podpory bude v souladu s platnými ú�etními p�edpisy ú�továno 
následujícím zp�sobem:  

(g) P�edpis již použité �ástky Hmotné podpory k vrácení: 
648-Ostatní provozní výnosy / 346–Dotace ze státního rozpo�tu 

(h) Platba Hmotné podpory:  
346–Dotace ze státního rozpo�tu / 221-Bankovní ú�ty 

(i) P�edpis penále vyplývajícího z porušení rozpo�tových pravidel: 
545–Ostatní pokuty a penále / 346–Dotace ze státního rozpo�tu 

(j) Platba penále vyplývajícího z porušení rozpo�tových pravidel: 
346–Dotace ze státního rozpo�tu / 221-Bankovní ú�ty 

 
K bodu 23.4 

viz zú�tování dle bodu 5.3. písm. a) a b) této Dohody.  



 

 

P�íloha 2 

Dohody o hmotné podpo�e rekvalifikace zam�stnanc� v rámci investi�ních 
pobídek 

 
[P�ílohu bude tvo�it Ministerstvem upravená p�íloha �. 5 k vyhl. 551/2004 Sb.] 
 

 



  

 

P�íloha 14 

Vzor Návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouv� na Pozemky 

 

[�] 200[�] 

Moravskoslezský kraj 

a 

[HMCR] 

SMLOUVA O BUDOUCÍCH KUPNÍCH SMLOUVÁCH  

(Nošovice) 
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SMLOUVA O BUDOUCÍCH KUPNÍCH SMLOUVÁCH  

Smluvní strany: 

(9) Moravskoslezský kraj, se sídlem v Ostrav�, 28. �íjna 117, I� 70 89 06 92, zastoupený [�], 
[funkce] („Budoucí prodávající“), a 

(10) [HMCR], se sídlem v [�], I� [�], spole�nost zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném [�] 
soudem v [�], oddíl [�], vložka �. [�] („Budoucí kupující“; Budoucí prodávající a Budoucí 
kupující spole�n� také jen „Strany“ nebo jednotliv� „Strana“). 

Vzhledem k tomu, že: 

(G) Budoucí prodávající má ve svém výlu�ném vlastnictví pozemky popsané v P�íloze 1 této 
smlouvy („Pozemky A“) a bude mít ve svém výlu�ném vlastnictví Pozemky Pozemkového 
fondu, Pozemky pivovaru, Pozemky tvo�ící mosty a D�dické pozemky, jak jsou popsány 
v P�íloze 2 této smlouvy („Pozemky B“; Pozemky A a Pozemky B spole�n� též „Pozemky“). 

(H) Budoucí kupující hodlá na Pozemcích postavit továrnu na výrobu automobil�. 

(I) Dne [�], smluvní strany, �eská republika a Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest uzav�eli smlouvu o investicích („Smlouva o investicích“); podle této smlouvy 
se smluvní strany, mimo jiné, zavázaly uzav�ít tuto smlouvu. 

(J) Dne [�] schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje prodej Pozemk� p�edvídaných 
touto smlouvou; jeden výtisk usnesení zastupitelstva je p�iložen v P�íloze 3. 

 

Bylo dohodnuto toto: 

31 Kupní smlouva 

31.1 Budoucí prodávající a Budoucí kupující se tímto zavazují uzav�ít do 31. prosince 
2010 („Krajní termín“) v souladu s níže uvedenými podmínkami kupní smlouvu 
(„Kupní smlouva A“) ve zn�ní v souladu s P�ílohou 4 této smlouvy, podle níž 
Budoucí prodávající p�evede na Budoucího kupujícího vlastnický titul k Pozemk�m A 
a Budoucí kupující se zaváže zaplatit kupní cenu v souladu s Kupní smlouvou A. 

31.2 Budoucí prodávající a Budoucí kupující se tímto zavazují uzav�ít nejpozd�ji do 
Krajního termínu v souladu s níže uvedenými podmínkami jednu nebo n�kolik 
kupních smluv (každá z nich „Kupní smlouva B“; každá Kupní smlouva A a každá 
Kupní smlouva B též „Kupní smlouva“) ve zn�ní v souladu s P�ílohou 4 této 
smlouvy, podle níž Budoucí prodávající p�evede na Budoucího kupujícího vlastnický 
titul k Pozemk�m B nebo k �ásti Pozemk� B, podle toho, co p�ichází v úvahu, 
a Budoucí kupující se zaváže zaplatit kupní cenu v souladu s Kupní smlouvou B 
(„Kupní cena“). 

31.3 Kupní cena za Pozemky �iní 60 K� za 1 m2 Pozemk�. 
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32 Odkládací podmínky  

32.1 Budoucí kupující je oprávn�n písemn� vyzvat Budoucího prodávajícího, aby uzav�el 
Kupní smlouvu A („Požadavek A“) kdykoli po uzav�ení této smlouvy, ale nejpozd�ji 
ke Krajnímu termínu. 

32.2 Budoucí kupující je oprávn�n písemn� vyzvat Budoucího prodávajícího, aby uzav�el 
Kupní smlouvu B týkající se n�které �ásti („�ást“) Pozemk� B („Požadavek B“; 
Požadavek A nebo Požadavek B též „Požadavek“) kdykoli poté, kdy budou spln�ny 
podmínky uvedené dále (každá z nich „Odkládací podmínka“) ohledn� dané �ásti: 

32.2.1 Budoucí prodávající uzav�e smlouvu se stávajícím vlastníkem dané �ásti, 
na jejímž základ� získá výlu�né vlastnictví dané �ásti, a podá p�íslušný 
návrh na vklad vlastnického práva Budoucího prodávajícího do katastru 
nemovitostí; 

32.2.2 Budoucí prodávající získá výlu�né vlastnictví dané �ásti. 

32.3 Budoucí kupující je oprávn�n prominout spln�ní Odkládací podmínky v souladu 
s �lánkem 32.2.2 ohledn� kterékoli �ásti. 

32.4 Budoucí prodávající je povinen písemn� informovat Budoucího kupujícího o spln�ní 
jednotlivých Odkládacích podmínek ohledn� každé jednotlivé �ásti; Budoucí 
prodávající p�iloží k oznámení jeden výtisk p�íslušné smlouvy se stávajícím 
vlastníkem dané �ásti a výpis z katastru nemovitostí, podle toho, co p�ichází 
v úvahu, jako d�kaz o spln�ní jednotlivých Odkládacích podmínek ohledn� dané 
�ásti. 

32.5 Smluvní strany uzav�ou Kupní smlouvu v sídle Budoucího kupujícího, dne a v dob�, 
jak bude uvedeno v Požadavku. Den uvedený v Požadavku musí být pracovní den, 
který nastane mezi 10. a 15. pracovním dnem po doru�ení Požadavku Stranou, 
která Požadavek odesílá, druhé Stran�. �as uvedený v Požadavku musí být od 
10,00 hodin do 17 hodin. 

32.6 Smluvní strany prohlašují že si jsou v�domé toho, že informace, které v p�iložené 
Kupní smlouv� chyb�jí nebo které jsou tam uvedené v hranatých závorkách, budou 
p�ed podpisem Kupní smlouvy upraveny. Tato skute�nost nemá vliv na závazek 
smluvních stran uzav�ít Kupní smlouvu v souladu s touto smlouvou. 

33 Oznamování 

33.1 Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být v anglickém jazyce a v písemné 
form� a musí být doru�ené osobn� proti potvrzení o doru�ení nebo jako doporu�ený 
dopis adresovaný p�íjemci na adresu, jak je uvedena v záhlaví této smlouvy, nebo 
na jinou adresu, kterou kterákoli Strana této smlouvy oznámí druhé Stran� podle 
této smlouvy. Má se též za to, že doporu�ený dopis byl doru�en, pokud není 
vyzvednut p�íjemcem na poštovním ú�ad� do patnácti dn� od uložení. 

33.2 Veškerá oznámení ur�ená pro Budoucího kupujícího musí být zaslána v kopii faxem 
na adresu: 

[�] 
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33.3 Veškerá oznámení ur�ená pro Budoucího prodávajícího musí být zaslána v kopii 
faxem na adresu: 

Moravskoslezský kraj 

28. �íjna 117 

702 00 Ostrava 

�eská republika 

 

tel:  

fax:  

 

K rukám: hejtmana/nám�stka hejtmana  

 

34 Smlouva o investicích 

34.1 Žádná Strana není oprávn�na vznášet duplicitní nároky podle této smlouvy a podle 
Smlouvy o investicích. 

35 Záv�re�ná ustanovení 

35.1 Tato smlouva se �ídí ustanoveními zákona �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném zn�ní. 

35.2 Tato smlouva je platná a ú�inná po podpisu ob�ma Stranami. 

35.3 Tuto smlouvu lze m�nit jen písemnými dodatky takto ozna�enými a podepsanými 
ob�ma Stranami. 

35.4 Tato smlouva je uzav�ena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

35.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p�e�etly a že její obsah a prohlášení, 
ujišt�ní a práva a povinnosti v ní obsažené vyjad�ují jejich pravou a svobodnou v�li 
a že tato smlouvy byla uzav�ena na základ� jejich vzájemné dohody a nikoli pod 
nátlakem nebo za z�ejm� nevýhodných podmínek. 

 

V [�] dne ___________ 2006 

 
 

V [�] dne ___________ 2006 

 

Moravskoslezský kraj [HMCR] 

 

__________________________________ 

[jméno] 
[funkce] 

____________________________________ 

[jméno] 
[funkce] 
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P�íloha 1 
Seznam Pozemk� A 
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P�íloha 2 
Seznam Pozemk� B  

Pozemky Pozemkového fondu 

[�] 

Pozemky pivovaru 

[�] 

Pozemky tvo�ící mosty 

[�] 

D�dické pozemky 

[�] 



  

 

6 

P�íloha 3 
Usnesení zastupitelstva 
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P�íloha 4 
Vzor Kupní smlouvy 

 



 

 

P�íloha 15 

Vzor Návrhu kupní smlouvy na Pozemky 

 
 Datum [�] 200[�] 

Moravskoslezský kraj 

a 

[HMCR] 

KUPNÍ SMLOUVA 

Nošovice 
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KUPNÍ SMLOUVA 

Smluvní strany: 

(11) Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. �íjna 117, 702 18 Ostrava, �eská republika 
(„Prodávající“), zastoupený [�]; 

(12) [HMCR], se sídlem v [�], I� [�] („Kupující“), zastoupený [�]; 

Vzhledem k tomu, že: 

(K) Prodávající má ve svém výlu�ném vlastnictví Pozemky, jak jsou popsány v �lánku 1 dále. 

(L) Kupující hodlá na Pozemcích vybudovat Projekt. 

(M) Dne [�] Prodávající, Kupující a další strany uzav�eli smlouvu („Smlouva o investicích“), 
podle níž se Prodávající a Kupující, mimo jiné, zavázali uzav�ít tuto smlouvu. 

Bylo dohodnuto toto: 

36 P�edm�t smlouvy 

Prodávající tímto prodává Kupujícímu níže uvedené pozemky, v�etn� veškerých sou�ástí 
a p�íslušenství, a Kupující tímto tyto pozemky od Prodávající kupuje a zavazuje se zaplatit 
za n� Kupní cenu v souladu s �lánkem 2 dále: 

[�] („Pozemky“). 

37 Kupní cena 

37.1 Kupní cena za Pozemky �iní [�] K� („Kupní cena“). 

37.2 Pro ú�ely výpo�tu DPH Kupní cena zahrnuje: 

37.2.1 kupní cenu za Pozemky, které nejsou stavebními pozemky, �. [ ] 
a které nepodléhají platb� DPH („Nemovitosti nepodléhající DPH“), 
v celkové �ástce [  ] K� (slovy: [  ]); a 

37.2.2 kupní cenu za Pozemky, které jsou stavebními pozemky, �. [  ], které 
podléhají platb� DPH („Nemovitosti podléhající DPH“), v celkové �ástce [ 
 ] K� (slovy:[  ]). 

37.3 Bylo dohodnuto, že vedle DPH splatné v souvislosti s prodejem Nemovitostí 
podléhajících DPH zahrnuje Kupní cena i veškeré dan� a poplatky splatné 
v souvislosti s p�evodem Pozemk�. 

37.4 Kupující zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu do jednoho týdne ode dne (i) výplaty 
Kupujícímu první splátky dotace v souladu s �lánkem 7.1.2 Smlouvy o investicích; 
a (ii) zápisu HMCR do katastru nemovitostí jako vlastníka Pozemk� nezatížených 
žádnými podstatnými b�emeny (v�etn� b�emen, jejichž vklad p�ípadn� probíhá), 
podle toho, co nastane pozd�ji. Pro ú�ely tohoto �lánku znamená výraz „podstatné“ 
záležitosti nebo okolnosti, o kterých se lze p�im��en� domnívat, že: 

37.4.1 zp�sobí pokles hodnoty Pozemk� jako celku na mén� než 80 % jejich Tržní 
hodnoty; nebo 
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37.4.2 zabrání výstavb� celého Projektu nebo jeho �ásti za p�im��ených 
podmínek. 

37.5 Prodávající je ze zákona povinen uhradit Da
 z p�evodu nemovitostí. Prodávající se 
tímto zavazuje v��i Kupujícímu, že uhradí Da
 z p�evodu nemovitostí p�i její 
splatnosti a ve správné výši. Prodávající se zavazuje, že odškodní Kupujícího v��i 
veškerým škodám, náklad�m a výdaj�m, které vzniknou Kupujícím v d�sledku toho, 
že Prodávající nesplní závazek uhradit Da
 z p�evodu nemovitostí, zejména jakékoli 
�ástky zaplacené Kupujícím v rámci zákonné záruky za závazek Prodávajícího 
uhradit Da
 z p�evodu nemovitostí. 

38 P�edání 

38.1 Prodávající p�edá Kupujícímu Pozemky dne [�]. Smluvní strany p�ipraví a podepíší 
protokol o p�edání Pozemk�, ve kterém bude uveden skute�ný stav Pozemk� ke dni 
p�edání; návrh protokolu p�ipraví Kupující. 

38.2 Riziko nep�edvídaného poškození Pozemku p�echází na Kupujícího p�edáním 
Pozemk� v souladu s �lánkem 3.1. 

38.3 Prodávající tímto souhlasí s tím, aby Kupující zahájil �ízení k získání územního 
rozhodnutí, �ízení k získání stavebního povolení a další správní �ízení nezbytná p�i 
p�íprav� a pln�ní zám�ru Kupujícího v souvislosti s Nemovitostmi. Prodávající 
vystaví Kupujícímu na jeho žádost p�íslušnou plnou moc. 

38.4 Po p�edání je Kupující oprávn�n odstranit z Pozemk� (ornou) p�du a provést na 
Pozemcích práce na jejich zhodnocení a stavební práce. 

39 Vklad vlastnického práva k Pozemk�m 

39.1 Smluvní strany podepíší a Prodávající podá Katastrálnímu ú�adu Návrh do 5 (p�ti) 
Pracovních dn� od data uzav�ení této smlouvy, a poté budou ob� Strany 
spolupracovat, aby byl vklad vlastnického práva Kupujícího k Pozemk�m povolen co 
nejd�íve. 

39.2 Pokud Katastrální ú�ad nepovolí vklad, bude se mít za to, že Prodávající pronajal 
Pozemky Kupujícímu formou výp�j�ky ode dne p�edání až do dne, kdy bude 
povolen vklad vlastnických práv na základ� nového Návrhu nebo Nové smlouvy. 

39.3 Pokud Katastrální ú�ad nepovolí vklad, Kupující a Prodávající se zavazují uzav�ít 
novou kupní smlouvu (pokud to bude nutné) o Pozemcích („Nová smlouva“) 
a podat nový Návrh s podmínkami v zásad� stejnými, jaké jsou obsaženy v této 
smlouv�, a Návrh ve form� a s obsahem uspokojivým pro Katastrální ú�ad. Tato 
Nová smlouva musí být uzav�ena nebo tento nový Návrh musí být podán do 10 
(deseti) Pracovních dn� ode dne vykonatelnosti rozhodnutí katastru nemovitostí 
o nepovolení vkladu vlastnických práv Kupujícího k Pozemk�m nebo k jejich �ásti. 

40 Nároky 

V p�ípad� jakýchkoli vad Pozemku skládajícího se z Pozemk� v d�sledku toho, že n�která 
prohlášení a ujišt�ní uvedená v odstavci 2.8 až 2.12 P�ílohy 2 Smlouvy o investicích 
platných pro Pozemky jsou nepravdivé, Kupující je oprávn�n pouze vznášet nároky ohledn� 
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Škody v souladu s podmínkami uvedenými v �lánku 12.3 až 12.8 Smlouvy o investicích. 
Smluvní strany berou na v�domí, že se tímto vylu�uje použití § 597 odst. 2) Ob�anského 
zákoníku. 

41 P�edkupní právo 

41.1 Prodávající tímto z�izuje ve prosp�ch Kupujícího p�edkupní právo na níže uvedené 
pozemky a Kupující tímto toto p�edkupní právo p�ijímá: 

[�] („Op�ní pozemek“). 

41.2 Podle tohoto p�edkupního práva, pokud si Prodávající bude p�át prodat nebo jinak 
p�evést Op�ní pozemek nebo n�jakou jeho �ást na n�jakou t�etí osobu, Prodávající 
je povinen nabídnout Op�ní pozemek nebo jeho p�íslušnou �ást, podle toho, co 
p�ichází v úvahu, ke koupi Kupujícímu za kupní cenu ve výši nabídky dané t�etí 
osoby. 

41.3 Kupující jako povinná strana tímto z�izuje výlu�né p�edkupní právo ve prosp�ch 
Prodávajícího jako beneficiá�e k Pozemk�m a zavazuje se, že v p�ípad� rozhodnutí 
o prodeji n�které �ásti Pozemk� n�jaké t�etí osob� (krom� (i) osob, které Kupující 
p�ímo nebo nep�ímo ovládá nebo které ovládají Kupujícího, nebo stran, které jsou 
�leny skupiny (koncernu) Kupujícího, v souladu s podmínkami stanovenými 
v zákonu �. 513/1990 Sb., obchodní zákoník), nejprve nabídne tyto Pozemky 
Prodávajícímu za kupní cenu a za podmínek odpovídajících nabídce dané t�etí 
osoby. 

41.4 Pokud Prodávající p�ijme tuto nabídku (kterou mu Kupující p�edloží písemn�), 
oznámí to Kupujícímu písemn� do deseti (10) Pracovních dn� od doru�ení písemné 
nabídky Kupujícího. Pokud Prodávající nabídku v této lh�t� nep�ijme, Kupující je 
oprávn�n prodat Pozemky nebo jejich �ást komukoli jinému. 

41.5 Pokud Prodávající �ádn� vykoná právo v souladu s odstavcem 6.4, Kupující uzav�e 
s Prodávajícím do dvaceti (20) Pracovních dn� od doru�ení písemné žádosti 
Prodávajícího smlouvu u p�evodu Pozemk� na Prodávajícího ve stavu, v jakém se 
budou nacházet v okamžiku p�evodu a za podmínek nabídnutých t�etí stranou, 
pokud si strany nedohodnou jinak.  

41.6 Kupující z�izuje toto p�edkupní právo ve prosp�ch Prodávajícího bezúplatn� jako 
právo in rem, a bude jako takové vloženo do katastru nemovitostí. Prodávající toto 
právo in rem p�ijímá. 

41.7 Toto p�edkupní právo Prodávajícího je tímto z�ízeno ode dne vkladu vlastnického 
práva k Pozemk�m ve prosp�ch Kupujícího na dobu deseti (10) let ode dne 
zahájení výroby v rámci Projektu. 

41.8 Toto p�edkupní právo Prodávajícího v souladu s odstavcem 6.3 až 6.7 této smlouvy 
se nevztahuje na p�edpokládaný p�evod n�kterých �ástí Pozemk� Kupujícím na 
spole�nosti [Mobis] a [Hysco] v souladu s �lánkem 15.5 Smlouvy o investicích. 



 

 

4 

42 Platnost smlouvy 

42.1 Kupující je oprávn�n od této smlouvy odstoupit z d�vod� a v souladu s podmínkami 
uvedenými v �lánku 6.2.5, 15.1, 15.2, 15.4, 15.6 a 16.5 (podle toho, co p�ichází 
v úvahu) Smlouvy o investicích. 

42.2 Prodávající je oprávn�n od této smlouvy odstoupit z d�vod� a v souladu 
s podmínkami uvedenými v �lánku 15.3, 15.4, 15.6 a 16.5 (podle toho, co p�ichází 
v úvahu) Smlouvy o investicích. 

42.3 Pokud kterákoli Strana odstoupí od této smlouvy z jakýchkoli d�vod�, smluvní strany 
se budou nadále �ídit zásadami dohodnutými v �lánku 15.4 Smlouvy o investicích. 

42.4 Žádná smluvní strana není oprávn�na odstoupit od této smlouvy ani ji jinak zrušit 
jiným zp�sobem než z d�vod� a v souladu s �lánkem 7.1 až 7.4 této smlouvy. 

43 Smlouva o investicích 

Žádná Strana není oprávn�na vznášet duplicitní nároky podle této smlouvy a podle Smlouvy 
o investicích. 

44 Záv�re�ná ustanovení 

44.1 Tato smlouva je platná a ú�inná po podpisu ob�ma stranami. 

44.2 Tuto smlouvu lze m�nit jen písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. 

44.3 Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se �ídí �eským právem. 

44.4 Tato smlouva je uzav�ena v šesti vyhotoveních v �eském jazyce a ve dvou 
vyhotoveních v anglickém jazyce. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 
v každé jazykové verzi a �ty�i vyhotovení v �eském jazyce budou p�iloženy k návrhu 
na vklad vlastnického práva Kupujícího do katastru nemovitostí. V p�ípad� rozporu 
mezi jazykovými verzemi má p�ednost �eská jazyková verze. 

44.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p�e�etly a že její obsah a prohlášení, 
ujišt�ní a práva a povinnosti v ní obsažené vyjad�ují jejich pravou a svobodnou v�li, 
a že tato smlouva byla uzav�ena na základ� jejich vzájemné dohody a nikoli pod 
nátlakem nebo za z�ejm� nevýhodných podmínek. Na d�kaz toho výše uvedené 
smluvní strany tuto smlouvu podepisují. 
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V ________ dne ________ 2006 

 

 

 

______________________________________ 
Moravskoslezský kraj 
(ú�edn� ov��ený podpis) 

 

 

 

______________________________________ 
[HMCR] 
(ú�edn� ov��ený podpis) 
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P�íloha 1 
Definice 

 

„Pracovní den“ znamená kterýkoli den (krom� sobot a ned�lí), kdy jsou banky v �eské republice 
otev�ené pro obvyklé obchodování. 

„Ob�anský zákoník“ znamená zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve platném zn�ní. 

„Tržní hodnota“ znamená tržní hodnotu Pozemk� stanovenou p�i ocen�ní Pozemk�, jehož jeden 
výtisk je v p�íloze ke Smlouv� o investicích. 

„Návrh“ znamená návrh podaný Katastrálnímu ú�adu na vklad vlastnického práva Kupujícího 
k Pozemk�m do katastru nemovitostí ve form� požadované podle p�íslušných právních p�edpis�. 

„Projekt“ znamená p�ípravu, výstavbu a provozování továrny na výrobu automobil� spole�nosti 
HMC prost�ednictvím 100 % vlastn�né dce�iné spole�nosti zapsané v �eské republice na území 
Moravskoslezského kraje, což je továrna ur�ená k umíst�ní komplexní montážní linky k výrob� 
automobil�, jejíž po�áte�ní výrobní kapacita �iní 200 000 vozidel za rok, která m�že být zvýšena 
v rámci stejných prostor až na 300 000 vozidel za rok, v�etn� lisovny, sva�ovny, lakovny, výrobny 
p�evodovek, p�ípravné a montážní haly, ale kv�li vylou�ení pochybností, bez výrobny motor�. 

 



 

 

P�íloha 16 

Vzor zprávy o p�edb�žných nákladech 

     
Zpráva o p�edb�žných nákladech 

     
Datum: ...............................    
     
     

    

�ástka 
nárokovaná v 

p�edchozí zpráv� 

�ástka k 
.............. �ástka k úhrad� / navrácení 

          
P�edb�žné náklady       
  Nehmotný majetek (ú�ty 01x)       
  Hmotný majetek (ú�ty 02x)       
  Majetek ve výstavb� (ú�ty 04x)       
          
Hmotná podpora v hotovosti za 
kapitálovou investici        
          
     
     
Poznámka: P�edb�žné náklady jsou vyjád�eny v hrubé �ástce (p�ed snížením o 
hmotnou podporu v hotovosti)   

 

 



 

 

P�íloha 17 

Seznam míst pro skládku ornice/podorni�ní vrstvy 

 

Katastrální území, na kterých se nacházejí místa pro uložení ornice a podorni�ní vrstvy z plochy 
pr�myslové zóny Nošovice, jsou vyjmenována v následujících tabulkách. 

 

Místa pro uložení ornice 

 Katastrální území o�ekávaná 
kapacita (m3) 

1 Raškovice 192 791
2 Vyšní Lhoty 133 522
3 Nižní Lhoty 82 707
4 Nošovice 21 322
5 Dobrá u Frýdku-Místku 64 793
6 Skalice 23 300
7 Staré M�sto 36 382
8 Baška 63 274
9 Hodo
ovice 8 847
10 Vojkovice 54 519
11 Dolní Tošanovice 16 745
12 Dolní Domaslavice 19 940
13 Bruzovice 26 865
14 Several small sites 21 089
  Celkem 766 097

 

Místa pro uložení podorni�ní vrstvy  

 Katastrální území o�ekávaná 
kapacita (m3) 

15 Pr�myslová zóna Nošovice 201 540
16 Frýdek-Místek 60 000
17 Sedlišt� 26 136
18 Frýdlant nad Ostravicí  50 000
  Celkem 337 676 

 

 



 

 

P�íloha 18 

Seznam práv t�etích stran 

V�cná b�emena - povinný MSK 
          

Zatížená nemovitost Katastrální území Oprávn�ný z VB Obsah v�cného b�emene �ešení 
1043/7 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R ch�ze a jízdy 
1043/7 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R ch�ze a jízdy 
1043/3 Nošovice     
1263/2 Nošovice     
1044/2 Nošovice     

�SD �R souhlasí se 
zrušením v�cného 
b�emene, bude uzav�ena 
Dohoda o zrušení 
v�cného b�emene.  

1013/1 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R z�ízení a umíst�ní kabelu nn 
1069/1 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R z�ízení a umíst�ní kabelu nn 

1036/1 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R 
z�ízení vodovodu DN 90 a kabelu 
nn 

1012/2 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R z�ízení a umíst�ní kabelu nn 

Jedná se stavbu mimo 
pr�myslovou zónu. Po 
vyhotovení 
geometrického plánu na 
odd�lení �ásti pozemk� 
p�evád�ných na investora 
bude v�cným b�emenem 
zatížen pouze nový díl 
pozemku mimo 
pr�myslovou zónu.  

1069/6 Nošovice �editelství silnic a dálnic �R z�ízení kabelu nn   

753/2 Nošovice 

vlastník pozemku parc. �. st. 483, 
k. ú. Nošovice - Plze
ský Prazdroj 
a.s. vedení vodovodu 

pozemek parc. �. st. 483 
bude vykoupen MSK, po 
p�echodu vlastnického 
práva dojde k zániku 
v�cného b�emene 
splynutím. 

1092/1 Nošovice 
Správa železni�ní a dopravní cesty 
Ostrava 

postavení sn�hovek ve prosp�ch 
železni�ní trat� Kojetín-T�šín 

Po vyhotovení 
geometrického plánu na 
odd�lení �ásti pozemk� 
p�evád�ných na investora 



 

 

431/1 Nošovice 
Správa železni�ní a dopravní cesty 
Ostrava 

postavení sn�hovek ve prosp�ch 
železni�ní trat� Kojetín-T�šín 

p�evád�ných na investora 
bude v�cným b�emenem 
zatížen pouze nový díl 
pozemku mimo 
pr�myslovou zónu.  

 

        

I. Pozemky  v rámci první a druhé etapy výkupu, které zatím nejsou ve vlastnictví MSK 
        
druhá etapa výkupu        
        

vlastník LV Typ �.parc. m2 k.ú. v�cná b�emena na jednotlivé 
pozemky �i LV oprávn�ní pro jednotlivé pozemky �i LV 

Plze�ský Prazdroj, 22   714/2 214 Nošovice 
a.s.     St. 496 18   
      St.483 12   
      St.495 25   
      791/2 150   

        419     

1) právo k nemovitosti cesty pro parc. �. 1280 
v LV 9 - pro celé LV 22,  2) právo vodovodu 

a vstupu za ú�elem kontroly, opravy 
vodovodního potrubí  (oprávn�ná parcela St. 
483 v��i parcele 753/2 - ve vlastnictví MSK), 
St. 483 bude ve vlastnictví MSK, po p�echodu 

vlast. práv dojde k zániku oprávn�ní 
splynutím 

Pozemkový fond 
�R 10002   1009/16 899 Nošovice 
      1222/2 3425   
    PK 800/1 45,721   
      1238/1 3,488   
    PK 937/1 55,030   
    PK 936 3,279   

    PK  62/1  21,558 
Nižní 
Lhoty 

1) z�íditi a provozovat stavbu  "vvtl. 
plynovod DN 500 P�íbor-T�anovice" 

pro RWE Transgas na parcele PK 
535, 2)  z�ízení a provozování stavby 

"Tranzitní telekomunika�ní trasy" 
pro TeliaSonera International Carrier 

na parcele 1238/1 

  



 

 

    PK  67/2  8,818   
       944/3  3,150   

    PK 
             

535     18,451   

    PK 
             

536     15,987   
        179,806   

  

Tomíková Zuzana 89 PK 943/5 1,200 Nošovice 
D�dicové:           
Václav Tomík           
Miloslav Tomík           

v�cné b�emeno cesty pro LV 152   

Mališ Vladimír, 
Mališová Marie 164 PK 

             
301     2,553 

Nížní 
Lhoty 

D�dicové:   PK 
             

302     43,836   

Marie Mališová   PK 
             

295     6,130   

Martin Mališ   PK 
             

296     813   

Kate�ina Mališová   PK 
             

289     1,752   

    PK 
             

290     55,775   

    PK 
 287 - 
díl 1  27,391   

        138,250   

z�íditi a provozovat stavbu �. 6002 
"vvtl. plynovod DN 500 P�íbor-

T�anovice" pro RWE Transgas na PK 
287 

  

Mališ Ladislav 196   747 3,661 Nošovice 
D�dicové:     748 400   
Marie Mališová     749 2,477   
Martin Mališ     984/3 8,531   
Kate�ina Mališová     1301/2 535   
Michael Mališ     1307/2 381   
        15,985   

    



 

 

Mališ Ladislav 204   St. 129 446 Nošovice 
Mališ Vladimír     750/1 3,541   
D�dicové:       3,987   
Marie Mališová           
Martin Mališ           
Kate�ina Mališová           
Michael Mališ           

    

        
        

II. Pozemky  v tzv. zubu, které zatím nejsou ve vlastnictví MSK (požadavek HCM) 
        
        
Obec Nošovice 1   1320/7 590 Nošovice 
                
�eská republika - �SD 440   1320/6 275 Nošovice 
      1320/8 352   
      1320/5 883   
      1320/4 3,150   
        4,660   

v�cné b�emeno spoluužívání studny pro LV 81 

právo k 
nemovitosti 
spoluužívání 
studny pro 

LV 81 

 


