
SMLOUVA 
č. 1660640632

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

plk. Ing. Vladimír BARCA MSS., VÚ 4312 Strakonice 
Se sídlem: VLipkáchlOO

386 01 Strakonice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský útvar 4312 Strakonice 
V Lipkách 100 
386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel44)
a

ASIANA, spol. s r. o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22489,

Sídlo: Velflíkova 8 
160 00 Praha 6

IČ: 49704362
DIČ: CZ49704362
jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

datová schránka: EYHNNSD
Adresa pro doručování korespondence: Velflíkova 8, 160 00 Praha 6

(dále jen „poskytovatel44),
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se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
zadanou v otevřeném řízení podle § 18, odst. č. 5 zákona 137/2013 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu
(dále jen „smlouva“).

II.
Předmět a účel smlouvy

2.1 Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných 
podmínek dodat služby dle specifikace v ET Tendermarket T004/16V/00025148

pořadové
číslo

NÁZEV MNOŽ. MJ
JEDNOTKOVÁ CENA 

(S DPH)

CELKOVÁ
C ENA vč. DPH 

(celkem)

1. Zájezd dospělý 73 ks 2.600,- Kč 189.800,- Kč

2. Zájezd dítě 22 ks 2.200,- Kč 48.400,- Kč

Celková cena včetně DPH 238.200,- Kč

III.
Kupní cena

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně zboží, specifikovaného ve článku III. této smlouvy, a to v celkové 
výši:

238.200,- Kč včetně DPH
(slovy: dvěstětřicetosmtisícdvěstě Korun českých).

3.2 Celková kupní cena služby činí 238.200,- Kč.
3.3 Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.

IV.
Doba a místo plnění

4.1 Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli službu dne 10. 9. 2016.
4.2 Místem nástupu a návratu jsou prostory VU 4312, V Lipkách 100, Strakonice
4.3 Místem plnění je Orlí hnízdo Berchtesgaden
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V.
Způsob provádění služby

5.1. Poskytovatel provede službu s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení služby potřeba, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

5.2. Služba je provedena, je-li poskytovatelem dokončena a objednatelem převzata. Služba je 
dokončena, nevykazuje-li vady, jsou-li k ní všechny doklady a dokumenty.

5.3. Dokončenou službu poskytovatel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v 
čl.4.1. této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 4.3. této Smlouvy. Objednatel 
požaduje, aby poskytovatel odevzdal dokončenou službu objednateli jako celek.

5.4. Předání dokončené služby poskytovatelem objednateli bude provedeno po předchozím 
projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině se zástupcem objednatele 
oprávněným jednat ve věcech technických.

VI.
Fakturační a platební podmínky

6.1 Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, do 7 pracovních dnů doporučeně odešle 
objednateli ve trojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“) s označením 
a rozepsáním jednotlivých položek dle bodu 3.1 této smlouvy.

6.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Dále faktura musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
b) adresu objednatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, 160 00 Praha 6

c) adresu příjemce (popř. místo dodání):
Vojenský útvar 4312, V Lipkách 100 
386 01 Strakonice

d) číslo smlouvy.

6.3 Faktura bude objednateli doručena na adresu přejímajícího: Vojenský útvar 4312.
6.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
6.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směřováním na účet poskytovatele.
6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 

údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne 
doručení oprávněně vrácené faktury objednateli.

6.8 Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
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VII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

7.1 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním služby v termínu uvedeném 
v článku IV., bodě 4.1 smlouvy ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká 
prvním dnem prodlení.

7.2 Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.3 Není-li prodlení způsobeno vlivy podle § 2913/2 OZ.
7.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
7.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 

a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

7.6 Poskytovatel zaplatí objednateli částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů 
souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele.

VIII.
Zvláštní ujednání

8.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky
8.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 

OZ.
8.3 Poskytovatel prohlašuje, že poskytované služby nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob. 

Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

8.5 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

8.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, j e český j azyk.

IX.
Zánik smluvního vztahu

9.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.
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X
Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouvaje vyhotovena o 5 listech.
10.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 

písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
10.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
smlouvy připojují pod ni své podpisy.

10.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvni stranou.

Za objednatele
Velitel VÚ 4312 Strakonice

plukovník gšt. Ing.Vladimír BARCA, MSS.

Za poskytovatele

Signatuře Not 
VerilietL^ \
DigitafPfsiunc-d bJ 
/Vstana, spol.í 
Dáte: 2016.1 
13:41:21 
Reasoti . 
tcndcrmar^Jzivatcl As

rstjnted bJ
S|X>1. > KjĚ
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Signatuře Not 
Verifiň^. \
Digitaffrsigntíd bJliijn 
Jaroslav Aekertiufnn 
Dáte: 2016 OS^T 
11:04:16 (Mm 
Rea.son: ■
tend erma rketjpi v ate l 43 
1200.1.2. acTer inann
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