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Kupní smlouva
č. 21115005532

Nákup poukázek - kino CineStar

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tvchonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 626 94
DIČ: CZ 601 626 94
Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Praus. MSc.
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28. Praha I
Číslo bankovního účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura komunikačních a informačních systémů,
Vlastina ulice, 160 01 Praha 6
(dále jen „kupující")

a

CineStar s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 81978. vložka C’
Sídlo: Radlická 3185 1C, Praha Smíchov, 150 00
IČ: 26435675
DIČ: CZ26435675
Jejímž jménem jedná: Jan Bradáč, ředitel společnosti pověřený na základě plné moci
Bankovní spojení: UniCrcdit Bank
Číslo účtu: 4219418004/2700
Kontaktní osoba:
telefon:
e-mai 1:
datová schránka: fv8n76i
Adresa pro doručování korespondence: CineStar. s r.o.. Radlická 3185/1C. 150 00 Praha 5
(dále jen „prodávající”)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanovením § 2079 a násl. zákona
ě. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ”), a uzavírají tuto kupní
smlouvu (dále také jen „smlouva"):

II. Předmět smlouvy

2.1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá 400 ks
volnočasových poukázek do kina CineStar s platností 6 měsíců (dále také jen
„poukázky”), a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že
poukázky převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.



III. Kupní cena

3.1. Nejvýše přípustná kupní cena za plnění dle teto smlouvy se sjednává ve výši
61.454,55 Kč bez DPH a ve výši 67.600,00 Kč s DPH (slovy šedesát sedm tisíc šest set
korun českých). V takto stanovené kupní ceně budou zahrnuty veškeré náklady
prodávajícího související splněním této smlouvy (např. DPH vc výši 10%, náklady
na dopravu do místa plnění, apod.). Cena jedné vstupenky je 169 Kč s DPH.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu poukázky dle čl. II. smlouvy nejpozději
do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Místem plnění je je Agentura komunikačních a informačních systémů, 160 01, ulice
Vlastina, Praha 6 - Ruzyně.

V. Platební a fakturační podmínky

5.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí plnění
stanoveného touto smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě
prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura”), a to na bankovní účet
uvedený na tomto daňovém dokladu.

5.2. Po vzniku práva na úhradu kupní ceny doručí prodávající fakturu kupujícímu
na doručovací adresu kupujícího (Agentura komunikačních a informačních systémů,
Vlastina ulice, 160 01 Praha 6), a to do 10 pracovních dnu, případně elektronicky na
emailovou adresu:

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a ustanovením § 435 ObčZ. Dále musí faktura
obsahovat zejména tyto údaje:

• číslo smlouvy, podle které sc uskutečňuje plnění;
• cenu za jednu poukázku, jejich počet a cenu za všechny poukázky;
• přesnou fakturační adresu kupujícího:

Odběratel
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 - Hradčany
Konečný příjemce:
VÚ 3255 Praha
Vlastina ulice
160 01 Praha 6

5.4. Kupující zaplatí cenu dle faktury nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení faktury
kupujícím.

5.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
kupujícího ve prospěch prodávajícího.

5.6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, neobsahuje-li
požadované náležitosti nebo doklad uvedený ve smlouvě, obsahuje nesprávné cenové
údaje, nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího
vrácení a prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne obdržení nové faktury kupujícímu.
Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení
oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. Stanoví-li prodávající v nově vystavené
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faktuře datum splatnosti v rozporu s čl. V. odst. 5.4 této smlouvy, pro další plnění
povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.

5.7. Pokud budou u dodavatele 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 předpisu, 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 dodavateli za předmět smlouvy
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet
správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět
smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši
dané z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním poukázek v termínu
uvedeném v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50,00 Kč za každý
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního
vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním
povinnosti specifikované v tomto článku.

7.2. Smluvní pokuty z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
7.3. Smluvní pokuty 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.

VII. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva má 3 očíslované strany, jc vyhotovena a podepsána ve dvou výtiscích
o 2 listech, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

8.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v Registru smluv.

Kupující: 2 2 -10 - 2021

plukovník

Ředitel A

Prodávající: fC cúíl

Podpis ručně a otisk razítka Podpis ručně a otisk razítka

3


