
Smlouva o fakturaci

za přidělování kapacity dle platného Prohlášení o dráze celostátní provozované

společností České dráhy, a. s.

(nadále jen „Smlouva")

Univerzita Pardubice
právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem

fakulta: Dopravní fakulta Jana Pernera

se sídlem: Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10

zastoupená:

IČO:

DIČ:

............. ........................................., děkanem fakulty

00216275

CZ00216275

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice,

č. ú.: 37030561/0100
(dále jen „Přídělce")

a

Gepard Express, SE

se sídlem: Jezuitská 6/1, Brno-město, PSČ 602 00

zastoupena: ....................................., členem představenstva

IČO:

DIČ:
08071888 
CZ08017888

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2401636818/2010
zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl H, vložka 649

(dále jen „Žadatel")

Článek 1
Předmět smlouvy

(1) Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při fakturaci 

ceny za příděl kapacity na dráhách, provozovaných společností České dráhy, a.s. 

(dále jen „ČD").



(2) Ceny se stanovují na základě platného Prohlášení o dráze celostátní 

provozované společností České dráhy, a. s., vydaného Univerzitou Pardubice, 

Dopravní fakultou Jana Pernera a společností ČD (dále jen „Prohlášení").

Článek 2

Podmínky fakturace a fakturační údaje
(1) Daňový doklad (dále faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

ustanovení příslušných obecně závazných předpisů, platných na území České 

republiky, především zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, včetně přehledu vyřízených žádostí o přidělení kapacity a číslo této smlouvy

{....JžŤ.............. ). Faktura bude obsahovat též celkovou výslednou cenu za přidělení

kapacity dráhy, DPH a celkovou cenu včetně DPH.
(2) Cena za přidělení kapacity dráhy se stanoví způsobem uvedeným v Příloze 

č. 4 Prohlášení.

(3) Cenu za přidělení kapacity dráhy fakturuje Přídělce Žadateli do 15. dne po 

skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla žádost o kapacitu dráhy vyřízena.

(4) Fakturační údaje pro platby za přidělení kapacity dráhy jsou uvedeny v záhlaví 

této smlouvy. Variabilní symbol = číslo faktury.

Článek 3

Platební podmínky
(1) Splatnost faktur dle článku 2 se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne 

vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední kalendářní den 

čtvrtletí, ve kterém Přídělce Žadateli poskytl služby dle této smlouvy. Úhrada se 

považuje za splněnou okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet 

Přídělce. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Žadatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti Přídělci s odůvodněním odmítnutí. 

Přídělce vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém 
případě běží Žadateli nová doba splatnosti dle tohoto odstavce, věty první.

(2) Pro případ prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy si smluvní strany 

sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení až do výše dlužné částky.

(3) Staneli se Přídělce nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Přídělce bude 
obsahovat číslo účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném



registru spolehlivých účtů, je Žadatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 

z přidané hodnoty přímo věcně a místně příslušnému správci daně Přídělce.

Článek 4

Závěrečná ustanovení
(1) Veškeré doplňky a změny této smlouvy musí být učiněny pouze formou 

písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává 

nedílnou součástí této smlouvy. Změna jména odpovědné osoby, sídla společnosti, 

čísla účtu, případně dalších údajů, které je smluvní strana oprávněna měnit 

jednostranně, není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé 

straně sdělena písemně.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti 

uveřejnění v registru smluv podle 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 (dále jen "zákon o registru smluv") a proti uveřejnění 

této smlouvy nemají námitek. Současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv v souladu s 

ustanoveními zákona o registru smluv uveřejní Přídělce. Pokud se na smlouvu 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv nevztahuje a Žadatel tuto 

skutečnost písemně sdělí Přídělci, smlouva prostřednictvím registru smluv uveřejněna 

nebude.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení.

(4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího 

podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

(5) Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah, založený touto smlouvou, lze 

ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemnou výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba činí 

3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.
(6) Smluvní strany jsou povinny do 30 kalendářních dnů po skončení smluvního 
vztahu vypořádat vzájemné závazky.



V Pardubicích, dne . . . .1 2 . .0.4..2022 

Za Přídělce:

V Brně, dne

Za Žadatele:


