
Smluvní strany

MONET+, a.s.

IČO: 262 17 783

obchodni společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

odd. B, vložka 3351

se sídlem Za Dvorem 505 763 14 Zlín Štípa

zastoupená Ing. Břetislavem Endrysem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Jandou,

členem představenstva

(dálejen „
Dodavatel ")

Operátor ICT, a.s.

IČO: 027 95 281

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

odd. B, vložka 19676

se sídlem Jungmannova 36/31, 110 OO Praha l

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Václavem

Strnadem, členem představenstva

(dálejen „
Odběratel ")

(Dodavatel a Odběratel dále takéjako „
Smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením (j 1746 odst. 2 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), tuto smlouvu na

poskytování služby řazení karet („Smlouva“).

I.

Předmět Smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je opakované poskytování služby řazení karet Dodavatelem

dle požadavků odběratele („Služba“) za cenu stanovenou včl. Il této Smlouvy níže.

Kartou se pro účely této smlouvy rozumí plastové čipové karty, které Odběratel poskytuje
svým klientům včetně příslušných doprovodných materiálů a obalů, snimiž je karta

v rámci dané sady předána Dodavateli k seřazení. Dodavatel je povinen karty seřadit vždy

spolu s příslušnými doprovodnými materiály a obaly, resp. v těchto obalech tak, aby při

předání seřazených karet zpět Odběrateli byly společně s každou kartou předávány vždy

tytéž doprovodné materiály a obaly ve stavu, jak byly Dodavateli Odběratelem předány
k seřazení.
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II.

Cena

(l) Smluvní strany se dohodly, že za řádné poskytnutí Služby ve vztahu kjedné kartě bude

Dodavateli náležet odměna ve výši 1,33 Kč bez DPH („cena“).

(2) Dále se smluvní strany dohodly, že cena za přípravu distribuce je 85 Kč bez DPH za

každý box, nebo plastový obal předaný dopravci s tím, že v ceně jsou zahrnuty Komodity.

(3) Cena uvedená ve Smlouvě je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání

Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele v souxlislosti s dodávkou Služby a jsou

v ní zahrnuty i veškeré poplatky, daně a obdobné platby, s výjimkou daně z přidané

hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů („DPH“ a „zákon o DPH“).

(4) DPH bude k ceně připočítána ve výši dle platných právních předpisů.

(5) Cenaje splatná na základě faktury vystavené dle čl. III této Smlouvy.

III.

Platební podmínky

(1) Daňový doklad faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH, jakož

i obsahovat odkaz na tuto Smlouvu.

(2) Základním zůčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. Dodavatel je oprávněn vystavit

fakturu nejdříve první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,

vněmž byla Služba poskytnuta. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení faktury

Odběrateli. Odchylně od Q 1957 odst. 1 občanského zákoníku se Smluvní strany dohodly,

že peněžitý dluh Odběratele je splněn dnem odepsání fakturované částky zbankovního

účtu Odběratele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.
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(2) Odběratel bude dle svych provozních potřeb dodávat opakovaně Dodavateli sady karet,

které bude Dodavatel řadit způsobem dle zadání Dodavatele, primárně vzestupně dle čísla

žádosti vztahujícího se k dané kartě.

(3) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že Odběratel je oprávněn zvolit

libovolné kritérium, podle něhož bude Dodavatel karty řadit, a toto kritérium libovolně

měnit. Kritérium pro řazení konkrétní sady karet je Odběratel povinen Dodavateli sdělit

nejpozději při předání této sady karet Dodavateli.

(4) Odběratel zajistí, aby byla data pro výrobu karet zasílána do Dispečinku v

požadovaném pořadí. Dodavatel nebude provádět na své straně žádnou kontrolu a karty
bude dodávat v pořadí, vjakém je obdrží ve vstupní dávce.

(5) Smluvní strany se dohodly, že Služba bude Dodavatelem poskytnuta bez zbytečného

odkladu po vyrobení či dodání příslušné sady karet, nejpozději však do 2 dnů od vyrobení

nebo předání dané sady karet Dodavateli.

(6) Dodavatel je povinen garantovat poskytování Služeb ve vztahu kalespoň 50000

kartám v každém kalendářním měsíci trvání této Smlouvy. Po dosažení této prahové

hodnoty za daný kalendářní měsíc je Dodavatel oprávněn odmítnout další poskytování

Služeb v daném kalendářním měsíci z kapacitních důvodů.

(7) Dodavatel plní vadně, pakliže Služba ve vztahu k příslušné sadě není provedena včas

nebo pokud řazení karet v rámci sady karet neodpovídá požadavkům odběratele, jakož i

v ostatních případech, kdy plní v rozporu se svými povinnostmi dle této Smlouvy.



(l) V případě prodlení O

úrok z prodlení. Smluvní

částky za každý i započ

z prodlení nenáleží, resp.

(2) V případě, že se Do

zaplatí Odběrateli smluvn

každý započatý den prodlen .

(3) Smluvní pokutyjsou splatné do patnácti (

doručí porušující Smluvní straně písemnou vý

(4) Úhradou smluvní pokuty není dotčen náro

V.

Další povinnosti smluvních stran

(1) Dodavatel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy pro

pečlivě, při plném dodržení všech podmínek sjednaných v této Smlouvě a v

všemi platnými bezpečnostními a právními předpisy.

(2) Dodavatel je povinen poskytovat Služby s náležitou péči tak, aby nedošlo k

karet, doprovodných materiálů nebo obalů karet, ani k pomíchání karet s dop
materiály náležícími kjiné kartě

(3) Smluvní strany se zavazují ohlásit si vzájemně bez zbytečného odkladu vš

známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plněn

vyplývajících z této Smlouvy.

(4) Za plnění subdodavatelů odpovídá Dodavatel jako by plnění poskytoval sám.

VI.

Ukončení Smlouvy

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2017.

(2) Odběratel je oprávněn ukončit smlouvu výpovědí bez udání důvodu. Vtakovém

případě se, jako výpovědní lhůta sjednává jeden (l) kalendářní měsíc. Výpovědní lhůta

začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi Dodavateli.
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(3) V případě, že faktur

vrátit ve lhůtě splatnosti

splatností. Nová lhůta s

doplněné či opravené fakt

(4) Dodavatel se zavazuj

v záhlaví Smlouvy, nedoh

(5) Dodavatel vystaví do

daném měsíci, který připo

(6) Smluvní strany se d

2016.

(F7) Dnem zdanitelného

uskutečněno plnění.

IV.

Sankční ujednání

dběratele se zaplacením faktur je Dodavatel oprávněn požadovat

výše úroku z prodlení činí od 11. dne prodlení 0,05 % z dlužné

atý den prodlení. Do 10. dne prodlení včetně Dodavateli úrok

smluvní výše úroku z prodlení činí 0 %.

davatel dostane do prodlení s řádným poskytováním Služby,

í pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za

r

15) dnu ode dne, kdy dotčená Smluvní strana

zvu k úhradě smluvní pokuty.

k Smluvních stran na náhradu škody.

a nebude mít odpovídající náležitosti, je Odběratel oprávněn ji

zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se

platnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě

ury Odběrateli.

e zasílat faktury na korespondenční adresu Odběratele uvedenou

odnou-li sr Smluvní strany písemnějinou doručovací adresu.

klad se souhmnou informací o rozsahu plnění realizovaného v

jí k příslušné faktuře.

omluvily, že za první fakturační období bude považován srpen

plnění je poslední kalendářní den vměsíci, ve kterém bylo

fesionálně

souladu s

poškození

rovodných

echny jim
í závazků



(3) Odběratel je nad rámec zákonných důvodů oprávněn od této Smlouvy odstoupit
v případě, že:

a. Dodavatel se dostane do prodlení sdodáním Služby delším deset (10)
kalendářních dní;

b. dojde k zahájení insolvenčního řízení proti Dodavateli nebo Dodavatel

vstoupí do likvidace;

c. Dodavatel bude veden jako nespolehlivý plátce DPH vRegistru plátců

DPH spravovaném Finanční správou ČR;

d. odběr Služby dosáhne celkové hodnoty 350.000; Kč.

(4) Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:

a. Odběratel se dostane do prodlení se zaplacením ceny delšího než třicet (30)
kalendářních dní;

b. v insolvenčním řízení proti majetku Odběratele bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Odběratele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen

proto, že majetek Odběratele byl zcela nepostačující, nebo Odběratel

vstoupil do likvidace.

(5) Odstoupení působí ex nunc a je účinné jeho doručením vpísemné, listinné podobě

druhé Smluvní straně.

(6) Součástí ukončení Smlouvy je provedení vyrovnání všech pohledávek a závazků

vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se zavázaly, že vyrovnání bude provedeno
do čtyřiceti kalendářních dnů od ukončení smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

(l) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními

stranami.

(2) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy lze převádět na třetí osobu jen s

písemným souhlasem druhé Smluvní strany. Pohledávky z této Smlouvy vyplývající není

příslušná Smluvní strana oprávněna převádět bez předchozího písemného souhlasu druhé

Smluvní strany.

(3) Smluvní vztahy se řídí českým právem. Vztahy, které nejsou výslovně v této Smlouvě

upravené, se řídí občanským zákoníkem.

(4) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má stejnou
platnost. Každá ze Smluvních stran obdrží dva podepsané stejnopisy.

(5) Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné

formě s podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran na jedné listině.

(6) Smluvní strany si sjednávají, že zveřejnění Smlouvy jejím zasláním správci registru
smluv ve smyslu 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, uskuteční Dodavatel ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů od uzavření této

Smlouvy, a že Odběratele infonnuje o splnění této povinnosti do pěti (5) kalendářních dnů

od odeslání Smlouvy k uveřejnění a o případných změnách a opravách provedených

v registru do pěti (5) kalendářních dnů od provedení takové změny či opravy.

(7) Smluvní strany prohlašují, že se v průběhu kontraktačního procesu shodly na
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skutečnostech tvořících v jejich smluvním vztahu obchodní tajemství tak, jak jej defrnu'

zákonné předpisy, a že po vzájemné shodě identifikovaly informace, které za předm

obchodního tajemství považují, jakož i další infonnace které nemohou být zveřejněny v

smyslu zákona o registru smluv, a budou příslušnou Smluvní stranou před zaslání

Smlouvy správci registru smluv náležitě znečitelněny.

(8) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení

zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců.

(9) Nedohodnou-li se Smluvní strany na řešení jakéhokoli sporu vznikajícího z tét

Smlouvy nebo souvislosti s ní, budou spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislostí s n

rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

(10) Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s úplným zněním této Smlouvy, že při
podpisu nejednají pod nátlakem a že všechna ustanoveníjsou jim srozumitelná.
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Za Odběratele:

Jagem/£
V Praze, dne
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