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I.

sMLUvNÍ STRANY
SMLUVNÍ
1.1. 4KMD Solution s.r.o.
1.1.
se sídlem Aviatická 1048/12,
1048/12, 161
161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO 07086865
07086865
IČO
DIČ CZ07086865
cz07086865
DIČ
Zapsaná v
zapsaná
v Praze, vV oddílu C,
V obchodním
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V
vložce
lžce 294071
294071
zastoupený jednateli Ing. Martinou Knoblochovou
KnOblOchOVOu a Pavlem Knoblochem
KnOblOchem

(dále jen „4KMD Solution“)
SOlutiOn“)
a
S.
1.2. Letiště Praha, a. s.
se sídlem K letišti 1019/6,
1019/6, 161
161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO 28244532
28244532
IČO
DIČ CZ699003361
cz699003361
DIČ
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
V Praze, v
V oddílu
Oddílu B,
zapsaná vV obchodním
vložce
lžce 14003
14003
zastoupená
Zastøupená _

(dále jen „Objednatel“)
(4KMD Solution a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ nebO
nebo každý
jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)
uzavřeli ve smyslu ustanovení § 1746
1746 odst.
Odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Občanský zákoník,

„Občanský zákoník“)
zákOník“) níže uvedeného dne, měsíce a rOku,
v platném znění (dále jen „občanský
roku, tutO
tuto

smlouvu o spolupráci a úpravě některých vzájemných
Vzáiemných vztahů
Vztahů (dále jen
i en „Smlouva“):

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ﬁtcentrum na adrese Aviatická 1048/12,
1048/12, Ruzyně,
2. 11
4KMD Solution prOvOzuje
provozuje fitcentrum
161
00
Praha
6
(dále
jen
„ﬁtcentrum“).
161
„fitcentrum“).
tétO Smlouvy je úprava vzájemných vztahů při využívání
2. 2
Předmětem této
ﬁtcentra prO
fitcentra
pro zaměstnance Objednatele pOpř.
popř. společností, které tvoří ve smyslu §79 a
Obchodních společnostech a družstev (zákon o
O
násl. zákona č. 90/2012 Sb., oO obchodních
obchodních
Obchodních korporacích),
kOrpOracích), v platném znění, s Objednatelem koncern (dále jen
„Spolupracující společnosti“),
spOlečnOsti“), a to
tO zejména stanovení vzájemných práv a povinností.
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III.

PŘEDMĚT SMLOUVY
sMLoUVY
3.
Zaměstnanci Objednatele a Spolupracujících společností budou Využívat
využívat
3.11
fıtcentrum, a to za
Za zvýhodněných
Zvýhodněných podmínek a v
V rozsahu přesně specifikovaném
fitcentrum,
vV příloze č. 11 této Smlouvy.
3. 2
Objednatel uhradí za
ve Výši
výši
Za poskytnutí zvýhodněných
Zvýhodněných podmínek odměnu Ve
uvedené v
V čl. IV. odst. 4.1
4.1 této Smlouvy.

IV.

ODMĚNA
oDMÉNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
PoDMÍNKY
4.1
Za poskytování služeb specifikovaných vV odst. 3.1
4.1
3.1 této Smlouvy a v
V příloze
č. 11 této Smlouvy je 4KMD Solution oprávněn Objednateli vyúčtovat roční odměnu
ve výši
_ bez DPH. DPH bude připočteno ve výši odpovídající právním
předpisům platným a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného
Zdanitelného plnění.
4.2
4KMD Solution je oprávněn vystavit fakturu / daňový doklad nejdříve
1. 7. 2019. 1.
1. 7. 2019 je dnem uskutečnění zdanitelného
Zdanitelného plnění.
1.
4.3
Faktura – daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového
dokladu dle zákona
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zZ přidané hodnoty, v platném znění
Znění (dále
jen „zákon
„Zákon o DPH“). Daňový doklad zašle
Zašle 4KMD Solution na adresu: Letiště Praha,
a. s., Centrální evidence faktur, Jana Kašpara 1069/1,
1069/1, 160
160 08 Praha 6 nebo e-mailem
Zaslaná faktura/daňový doklad nebude mít
invoices@prg.aero. V případě, že zaslaná
náležitosti daňového dokladu nebo nebude obsahovat náležitosti dle tohoto odst. 4.3
Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit
Vrátit 4KMD Solution fakturu - daňový doklad
k doplnění nebo opravení. V takovém případě platí, že
Že nová 30 denní doba splatnosti
faktury začíná
prokazatelného doručení opravené faktury Objednateli
Začíná běžet ode dne prokaZatelného
na fakturační adresu.
4.4
Faktura – daňový doklad je splatná do 30 dnů ode dne doručení příslušné
faktury Objednateli. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, pracovní volno a
den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České
12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona
republiky nebo na 31. 12.
Zákona č.
370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, posouvá se termín
Znění poZdějších
splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za
uhrazenou
Za uhraZenou
dnem odepsání fakturované částky zZ účtu Objednatele.
Obj ednatele.
V
je 4KMD
V případě
případě prodlení
prodlení Objednatele
Objednatele sS úhradou
úhradou faktury
faktury je
4KMD Solution
Solution oprávněna
oprávněna účtovat
účtovat Objednateli
Objednateli
Smluvní úrok
úrok zZ prodlení
prodlení ve
ve výši
výši 0,02%
0,02% zZ dlužné
dlužné částky
částky za
Za každý
každý den
den prodlení.
prodlení.
smluvní

4.5

Pokud vV souladu se zákonem
Zákonem o DPH 4KMD Solution:
a)

bude rozhodnutím
rtodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo

b)
bude vyžadovat
Vyžadovat úhradu za
Za zdanitelné
Zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na
Způsobem umožňujícím
Zveřejněn způsobem
bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn
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dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb
Služeb
úZemí ČR,
CR,
mimo území
pouze cenu za
je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet 4KMD Solution pouZe
Za
bez DPH. DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy
poskytnuté zdanitelné
Zdanitelné plnění beZ
součástí úhrady ze
Ze strany
Strany Objednatele,
Obj ednatele, je Objednatel
Obj ednatel oprávněn uhradit přímo na účet
příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za
Za
neuhraZený závazek
ZávaZek vůči 4KMD Solution, 4KMD Solution tak není oprávněn
neuhrazený
požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky zZ prodlení
či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen 4KMD Solution
informovat, a to nejpozději
nejpoZději k datu úhrady ceny.
V.
v.

TRVÁNÍ
sMLoUvY
TRvÁNÍ SMLOUVY
5.1
5.1

Smlouva se uZavírá
uzavírá na dobu jednoho (1)
(l) roku od 1.
1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

5.2
Tuto Smlouvu je možné ukončit písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní
strany, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která začne
Začne běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve které byla výpověď doručena.
5.3
V případě předčasného ukončení Smlouvy se Smluvní strany zavazují
ZavaZují
k vzájemnému
vZájemnému vyrovnání závazků,
ZávaZkú, když 4KMD Solution vrátí Objednateli
poměrnou část částky uvedené v čl. IV. odst. 4.1
4.1 této Smlouvy v závislosti
Závislosti na tom,
jaké služby uvedené v Příloze
PříloZe č. 11 této Smlouvy byly ze
Ze strany Objednatele
Obj ednatele využity.
VI.
vI.

OSTATNÍ
UsTANovENÍ
osTATNÍ USTANOVENÍ
6.1
Objednatel je povinen se při využívání fitcentra řídit zejména
provozním
6.1
Zejména provoZním
řádem fitcentra,
fıtcentra, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, dále veškerými obecně
ZávaZnými právními předpisy.
závaznými

VII.
vII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
UsTANovENÍ
Zejména Občanským
7. 11
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména
Zákoníkem.
zákoníkem.

7. 2
Smluvní strany se dohodly, že případné spory či nejasnosti budou vždy
nejdříve
vZáj emným jednáním.
nej dříve řešit vzájemným
7. 3
Smluvní strany jsou povinny se vZájemně
vzájemně písemně informovat o všech
rtodných právních, obchodních, finančních či jiných skutečnostech týkajících se
rozhodných
této Smlouvy.
Započtení
7. 4
Smluvní strany dohodou vylučují možnost jednostranného započtení
vzniklých
pohledávek a rovněž vylučují možnost postoupení jakékoliv pohledávek vZniklých
Základě této Smlouvy.
na základě

7. 5

Smluvní strany dohodou vylučují postoupení této Smlouvy na třetí osobu.
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7. 6
Smluvní strany
prohlašují,
Strany prohlašuj
í, že předmět svých
Svých závazků považují za dostatečně
určitý a srozumitelný.
7. 7
Smluvní strany
Za kterých
Změny okolností, za
Strany převzaly na sebe nebezpečí změny
došlo k uzavření této Smlouvy.
7. 8
Tuto Smlouvu lze upravovat pouze dohodou Smluvních stran písemnými
v řadě za sebou číslovanými dodatky. Smluvní strany
Strany dohodou vylučují možnost
změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou.
7. 9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními
stranami.
7. 10
Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) výtiscích, z nichž každý má
10
platnost originálu a každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
7. 11
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení této Smlouvy, která jsou
ll
odchylná od ustanovení Občanského zákoníku, jsou takto ujednána vědomě
odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato odchylná
ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo
ujednána
právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou uj
ednána
poctivě a vážně.
7. 12
Objednatel 4KMD Solution upozorňuje a 4KMD Solution bere na vědomí,
12
že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1l písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tato Smlouva bude
uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že odměna uvedená v odst.
4.1
4.1 této Smlouvy a v Příloze č. 1l tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504
Občanského zákoníku. Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by
jedna Smluvní strana poskytla a druhá Smluvní strana přijala před nabytím účinnosti
této Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti
vzniklé z takového plnění se řídí touto Smlouvu.
7. 13
13

Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1l – specifikace
speciﬁkace zvýhodněných služeb
Příloha č. 2 – provozní řád 4KMD Solution
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Smluvní strany
Strany prohlašují, že
Že si
Si Smlouvu přečetly, sS jejím obsahem
Obsahem souhlasí,
Souhlasí, na důkaz
připojuji
SVe vlastnoruční
Vlastnoruční podpisy.
připojují své
V Praze dne _____ 2019

V Praze dne _____ 2019

Za 4KMD Solution
...........................................................
Knobloehova
Ing. Martina Knoblochová
jednatelka

............................................................
Knobloeh
Pavel Knobloch
jednatel

Za Objednatele
.............................................................
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Příloha č. 11
Specifikace
Speciﬁkace služeb
Služeb
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