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Číslo jednací

SMLOUVA
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

l. Smluvní strany

Výzkumný Ústav ŽelezniČní, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1698, Praha 4, PSČ 142 00
IČ: 272 57 258

0

Zastoupená: JUDr. et Mgr. Barborou Potůčkovou, Ph.D., vedoucí kanceláře
generálního ředitele

(dále jen ,,VUZ")

a

Národní technické muzeum
se sídlem: Kostelní 42, Praha 7, PSČ 170 78
IČ: 00023299
Zastoupená Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

( á e jen ,,NTM")

2. Předmět smlouvy
2.1. NTM se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout VUZ 140 kusů vstupenek do

Národního technického muzea pro 2 osoby s platnosti půl roku a VUZ se zavazuje za
tyto poskytnout NTM 40 kusů knih Stříbrný šíp a 33 kusů knih Kyklop.

3. Specifikace poskytovaného plnění
3.1. NTM poskytne dle této smlouvy VUZ vstupenky do Národního technického muzea

pro 2 osoby s platností půl roku ode dne vydání, kdy den vydání je označen na každé
jednotlivé vstupence. Hodnota jedné vstupenky pro 2 osoby s platností půl roku po
slevě je 420,- KČ, tedy 140 vstupenek v hodnotě 58.800,- KČ.

VUZ poskytne dle této smlouvy NTM knihy v celkové hodnotě 58.800,-KČ, a to
knihu Stříbrný šíp po slevě v hodnotě 933,50 KČ včetně DPH 10%, tedy 40 knih v
hodnotě 37.340,- KČ včetně DPH včetně DPH 10% a knihu Kyklop po slevě v
hodnotě 650,30 KČ včetně DPH 10%, tedy 33 knih v hodnotě 21.460,- KČ včetně
dph 10% crAvsLc^ C'? C'q r" '"l". tc:p)

4. Platební podmínky
4.1. Dle ČI. 3 této smlouvy byla stanovena vzájemná poskytnutá plnění mezi smluv

stranami. Na tato plnění vystaví každá ze smluvních stran fakturu. Faktura musí
splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s obecně závaznými
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právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.
Forma úhrady faktury bude vzájemný zápočet.

5. Platnost a účinnost smlouvy
5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb.,
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

5.2. Tato smlouva zaniká splněním veškerých závazků z ní vyplývajících.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž

jednu obdrží NTM a jednu VUZ.

6.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6.4. Vztahy, které nejsou touto smlouvou konkrétně upraveny, se řídí občanským
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Případné spory budou
řešeny přednostně dohodou a nedojde-li k ní, pak na návrh některé ze stran věcně
a místně příslušným soudem ČR.

6.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní
strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené
z uveřejnění. VUZ se zavazuje do 30 dnů, nejpozději však do 3 měsíců ode dne
platnosti této smlouvy, zajistit její uveřejnění v Registru smluv.

V Praž, dn, /t7 18. QC/'Ú V P,az, d,, AU. /Á. u 1Š
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JUDr. et Mgr. Barbora Potůčková, Ph.D., Mgr. Karel Ksandkr,
vedoucí KGŘ VUZ Generální ředitel Národního

technického muzea

?\1ÁRODNi' TECHNICKÉ MUZEUM
i7Cj 78 Praha 7, Kostelní 42
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