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Smlouva o dílo
č. 45915/2021-6069

Vsouladusustanovením§2586anásl.zákonač.89/2012Sb.,občanský’zákoník,vezněnípozdějších
předpisů(dálejen„ObčZ")prosmluvnístrany:

Českárepublika-Ministerstvoobrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Velitel vojenského útvaru 6069:
Zástupce velitele vojenského út\>aru 6069:
Náčelník štábu vojens
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:
Adresa pro doručování korespondence:

Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

(dále jen „objednatel")

CineStar, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 81978, vložka C
Sídlo: Radlická 3185/lc, 150 00 Praha 5
IČ: 26435675
DIČ: CZ26435675
Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: CineStar
Radlická 3185/lc
150 00 Praha 5

(dále jen „poskytovatel")
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v souladu s ustanovením § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku kupní smlouvu podle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „smlouva").

I. Účel smlouvy
Pořízení jednorázových vstupenek do kina pro příslušníky VÚ 6069 Jindřichův Hradec.

II. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek poskytovatele poskytnout na své nebezpečí a na své náklady jednorázové vstupenky
pro příslušníky VÚ 6069 Jindřichův Hradec specifikované v čl. III (dále jen „služba");

b) závazek objednatele řádně a včas za provedenou službu zaplatit poskytovateli dohodnutou
cenu ve výši uvedené v čl. IV této smlouvy.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.Předmět služby
3.1 Předmětem služby dle této smlouvy je:

P.Č. Název a podrobn\£0£Ís MJ Množství

1.

Jednorázová vstupenka do kina
• platnost vstupenky od data dodání po dobu min. 12 měsíců
• přenosnost vstupenky v rámci celé sítě poskytovatele
• film v projekci 2D dle vlastního výběru
• možnost uplatnění vstupenky kterýkoliv den

kus 2248

IV. Cena za dílo
4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako nejvýše
přípustná, a to ve výši 357 432 CZK (slovy: Třistapadesátsedmtisícčtyřistatřicetdva CZK). V
takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související
s provedením díla (např. DPH, potřebný instalační materiál, náklady na dopravu do místa plnění,
clo, apod.).

4.2 Kalkulace ceny o dílo je stanovena takto:

P.č. Služba MJ Množství
Cena celkem

bez DPH
(CZK)

Sazba
DPH
(%)

Cena celkem
s DPH
(CZK)

1. Jednorázová vstupenka do kina ks 2248 324 938,18 10 357 432,00

V. Doba a místo plnění

5.1 Poskytovatel se zavazuje předat předmět smlouvy do 30. 11. 2021.

5.2 Místem převzetí

5.3 Doprava bude realizována na náklady poskytovatele.

strana



VI. Podmínky provedení služby
6.1 Poskytovatel je povinen doložit příslušná povolení a souhlasy dle obecně závazných právních

předpisů týkajících se předmětu plnění. V případě ukončení jejich platnosti, před dobou plnění, je
poskytovatel plně odpovědný za případné následky, včetně finančních sankcí.

6.2 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání a následně k převzetí služby kontaktní osobu
ve věcech technických (dále jen „přejímající*1).

6.3 Poskytovatel se zavazuje, že při plnění služby bude přítomna osoba pověřená osobou oprávněnou
zastupovat poskytovatele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při přejímce díla. V opačném případě objednatel dílo nepřevezme.

VII. Platební a fakturační podmínky
7.1 Zaplacení ceny za dílo bude provedeno bezhotovostně po převzetí díla objednatelem na základě

poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto
daňovém dokladu (faktuře).

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy.

7.3 Objednatel zaplatí cenu za dílo dle daňového dokladu (faktury) na základě poskytovatelem
vystaveného daňového dokladu. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, do 15 pracovních dnů
odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura") prostřednictvím jedné z následujících
možností:

a) e-mail:
b) v případě nemožnosti vystavení elektronické faktury na adresu:

7.4 Objednatel zaplatí cenu za dílo do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění
platební povinnosti se považuje den odepsání ceny za dílo z účtu objednatele ve prospěch
poskytovatele.

7.5 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 435
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01
Praha 6. TČ: 60162694, DIČ: CZ60162694."
„Konečný příjemce:

b) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
c) kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle bodu čl. 4.2. této smlouvy;
d) zápis v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem - spisová značka nebo zápis

v jiném rejstříku vedeném příslušným orgánem veřejné moci;
7.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který

neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje.

7.7 Objednatel vrátí daňový doklad na doručovací adresu prodávajícího a to nejpozději do 10. dne,
ode dne zjištění neúplnosti nebo nesrovnalostí v daňovém dokladu.

7.8 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového
dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že
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oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 7.4 této smlouvy ode dne 
prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) 
objednateli.

7.9 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. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě 
bude platba poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného poskytovateli. 
Poskytovatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a 
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně 
příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
8.1 Nedodrží-li poskytovatel rozsah plnění uvedený v čl. II. této smlouvy, má objednatel právo účtovat 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny o dílo za každý den prodlení, a to až do 
nápravy plnění.

8.2 Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení dle nařízení vlády 
351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhleno nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý 
den prodlení.

8.3 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy bude povinný vyzván k 
plnění.

8.4 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.

8.5 V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 11.3, písm. c), d) nebo e) 
se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny za dílo, a to do 5 
pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

IX. Odstoupení od smlouvy, zánik smlouvy
9.1 Odstoupit od smlouvy lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle čl. 10.5 této smlouvy.
9.2 Odstoupení od smlouvy je účinné uplynutím pátého pracovního dne od data doručení podle čl. 10.5 

této smlouvy.
9.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech 

(vedle případů stanovených ObčZ):
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a 

prokazatelných nákladů;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné 

porušení prodávajícím, kterým se rozumí:

i. prodlení poskytovatele s provedením plnění delší než 10 dnů;
ii. nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;

iii. prodlení s odstraněním vad o více než 15 dní;
iv. opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této smlouvy, 

přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv 
povinnosti;
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d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že poskytovatel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

X. Zvláštní ujednání
10.1 Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

10.2 Stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.3 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí 
právním řádem České republiky.

10.4 Zástupce objednatele ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje 
tato smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

10.5 Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně 
s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne 
doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní 
strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla 
doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. Ujednání 
tohoto článku neplatí, je-li ve smlouvě uvedeno jinak.

10.6 Dojde-li ke změně právní formy poskytovatele, jeho fůzí či rozdělením, resp. tedy přeměnou ve 
smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů, je poskytovateli povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů 
od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 
vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc 
a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

10.7 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují 
obchodní tajemství. V případě, že smlouva obsahuje ustanovení, která obsahují utajované 
informace nebo obchodní tajemství, poskytovatel má povinnost takové informace označit a 
písemně sdělit objednateli, že se jedná o utajované informace nebo obchodní tajemství. Neučini
li tak do nabytí účinnosti smlouvy, platí, že smlouva takové informace neobsahuje.

10.8 Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží z veřejných výdajů.

10.9 Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutá služba není zatížena žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob.
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10.11 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před smlouvou.

10.12 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím
s plněním této smlouvy, je český jazyk.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva má 6 očíslovaných stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami. V případě ceny vyšší než 50.000,- Kč bez DPH je smlouva
uveřejněna v registm smluv.

11.2 Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním,
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
V případě změny zástupce objednatele, poskytovatele nebo osoby pověřené objednatelem
k převzetí díla nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce
došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem
doručení oznámení příslušné smluvní straně.

11.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, že ji
uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek.

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý slouží jako originál nebo je vyhotovena
elektronicky a podepsána elektronickými podpisy.

V Praze dne /íf.hcotJ V Jindřichově Hradci dne

tfíobjednatele
■y
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