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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
 

číslo: MV-98483-61/MST-2015 
 
Smluvní strany v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“). 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČ: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, pobočka 701, 3605-881/0710 
Zastoupená: , ředitelkou odboru mezinárodní 

spolupráce a Evropské unie 
Adresa pro doručování: Jindřišská 34/967, 110 00 Praha 1 
Kontaktní osoba: 
  
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“), 
  
a  
  
Letiště Praha, a.s. 
Sídlo/místo podnikání: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 
IČ: 28244532 
DIČ: CZ699003361 
Bankovní spojení: 801812025/2700 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Krausem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Petržilkou, 

členem představenstva 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 14003 
Adresa pro doručování: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 
Kontaktní osoba: 

  
jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „poskytovatel“), 
  
dále společně označovány jako smluvní strany. 

 
 

Článek II. 
Předmět a rozsah plnění smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné zakázky 
s názvem „VIP odbavení při příletu/odletu na Letišti Václava Havla v rámci zasedání ministrů vnitra 
Salcburského fóra“. 
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2. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje, že řádně a včas poskytne kompletní VIP odbavení 
cestujících v Clubu Continental při příletu a při odletu včetně zavazadel v rozsahu: samostatná 
příjezdová cesta k VIP terminálu, parkování po dobu pobytu v Clubu CONTINENTAL, 
okamžité odbavení cestujícího i zavazadel bez čekání, dovoz zavazadel, soukromí a pohodlí 
v luxusním prostředí, all-inclusive občerstvení s obsluhou (alko, nealko, snack), občerstvení formou 
self service v době od 23:00 do 05:00, TV, wifi, denní tisk, individuální bezpečnostní kontrola, odvoz 
přímo k letadlu vozem a samostatný vstup na palubu letadla, při příletu odvoz přímo z letadla a 
doručení zavazadel do Clubu CONTINENTAL, dvouhodinový pobyt v Clubu CONTINENTAL, tax free, 
nákupy v duty free a 2 neletící osoby doprovodu. 

 
3. Kompletní VIP odbavení bude poskytnuto v tomto rozsahu: 

 7 x 4 letící osoby při příletu 

 7 x 4 letící osoby při odletu 

 6 x 3 letící osoby při příletu 

 6 x 3 letící osoby při odletu 

 4 x 2 letící osoby při příletu 

 4 x 2 letící osoby při odletu 

 
 

Článek III. 
Termín a místo poskytování služeb 

 

1. Služby budou poskytovány v termínu 2. – 5. listopadu 2016. 

2. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému 
plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy 

3. Místem poskytování služeb je Letiště Václava Havla Praha. 
 
 

Článek IV. 
Cena a platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za služby dle článku II této smlouvy poskytnuté řádně objednatel 
zaplatí poskytovateli cenu ve výši 202.975,- Kč bez DPH (slovy: 
dvěstědvatisícedevětsetsedmdesátpět korun českých), tj. 245.600,- Kč s DPH (slovy: 
dvěstěčtyřicetpěttisícšestset korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude, 
v případě její změny, stanovena v souladu s platnými právními předpisy k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Celková sjednaná cena dle odstavce 1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
s ohledem na cenu a počet jednotlivých odbavení uvedených v článku II, odst. 3. 

3. Celková konečná cena bude stanovena podle skutečného rozsahu poskytnutých služeb. 

4. Jednotkové ceny za kompletní VIP odbavení byly sjednány ve výši: 

a) skupina 4 letících osob - 6.942,15 Kč bez DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %, tj. 8.400,- Kč s DPH 

b) skupina 3 letících osob - 5.785,12 Kč bez DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %, tj. 7.000,- Kč s DPH 

c) skupina 2 letících osob - 4.545,45 Kč bez DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %, tj. 5.500,- Kč s DPH. 
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5. Objednatel provede závazné rezervace jednotlivých konkrétních odbavení nejpozději 24 hodin 
před plánovaným časem příletu/odletu. Rezervace objednatel provede formou emailových zpráv 
kontaktní osoby objednatele adresovaných kontaktní osobě 
poskytovatele uvedené v čl. I. této smlouvy, které budou obsahovat: jména a příjmení letících 
osob, číslo letu, doba příletu nebo odletu. 

6. Vzhledem k omezené kapacitě Clubu CONTINENTAL si poskytovatel vyhrazuje právo objednávku 
objednatele odmítnout, a to ve lhůtě nejpozději dvacet čtyři (24) hodin před plánovaným odletem, 
příletem příslušné letící osoby.  

7. Objednatel je oprávněn objednávku zrušit formou zaslání písemné emailové zprávy kontaktní 
osoby objednatele  adresované kontaktní osobě poskytovatele uvedené 
v čl. I. této smlouvy. Zpráva bude obsahovat: jména a příjmení osob, jejichž rezervace je rušena, 
číslo letu, doba příletu nebo odletu. Učiní-li tak objednatel: 

i. nejpozději dvanáct (12) hodin před požadovaným termínem poskytnutí služeb VIP odbavení, 
nebude objednateli účtován storno poplatek,  

ii. ve lhůtě kratší než dvanáct (12) hodin a delší než šest (6) hodin před požadovaným termínem 
poskytnutí služeb VIP odbavení, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli storno poplatek 
ve výši 50 % z ceny objednaných a zrušených služeb (včetně DPH),  

iii. ve lhůtě kratší než šest (6) hodin před požadovaným termínem poskytnutí služeb VIP odbavení, 
zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednaných 
a zrušených služeb (včetně DPH). 

Na storno poplatky bude poskytovatelem vystaven samostatný doklad o provedení storna, který 
není daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „Doklad o provedení storna“). Objednatel se zavazuje storno poplatky dle tohoto 
odstavce smlouvy na základě Dokladu o provedení storna uhradit. 

8. Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých služeb.  

9. Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále 
vyčíslení zvlášť ceny služeb bez DPH, zvlášť DPH a cenu služeb včetně DPH. 

10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury a Dokladu o provedení storna v délce dvacet 
jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury a Dokladu provedení storna objednateli na 
adresu pro doručování objednatele. Cena za poskytnuté služby a storno poplatky se považují za 
uhrazené okamžikem odepsání dlužné částky z bankovního účtu objednatele. 

11. Celková faktura a Doklad o provedení storna bude poskytovatelem vystavena nejdříve následující 
den po ukončení poskytování služeb dle této smlouvy. Přílohou faktury bude podrobná specifikace 
poskytnutých služeb odsouhlasená kontaktní osobou objednatele. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je poslední den poskytování služeb. Nedílnou součástí Dokladu o provedení 
storna bude přehled účtovaných storno poplatků. 

12. Objednatel je oprávněn do pěti (5) dní od doručení fakturu vrátit poskytovateli, pokud nebude 
obsahovat náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. 
Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V 
takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny poskytnutých služeb. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
21 kalendářních dnů. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura byla vystavena řádně 
a obsahovala předepsané náležitosti, lhůta splatnosti se nepřerušuje. 

13. Platby budou probíhat v korunách českých na základě předložené faktury. 

14. Pokud bude poskytovatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, zejména 
pokud neposkytne služby řádně a včas a/nebo ve sjednané kvalitě, nebude objednatel povinen 
provést úhradu ceny za neposkytnuté služby podle této smlouvy. 

 
 



strana 4  
 

Článek V. 
Povinnost mlčenlivosti 

 

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících, které objednatel tímto označuje za důvěrné. Poskytovatel je nesmí zejména 
zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem 
této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu. 

2. Poskytovatel je podle odstavce 1 povinen zavázat povinností mlčenlivosti všechny osoby, které se 
budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této 
smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných 
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

6. Objednatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), prohlašuje, že je oprávněn 
předat poskytovateli osobní údaje svých zaměstnanců a klientů, jakožto subjektů osobních údajů. 
Poskytovatel se zavazuje postupovat při zpracovávání předaných osobních údajů v souladu se 
Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména se zaručuje technicky a organizačně zabezpečovat 
ochranu osobních údajů. 

7. Poskytovatel objednatele upozorňuje a objednatel bere na vědomí, že poskytovatel je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a že tato 
smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

8. Smluvní strany se dohodly, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě netvoří obchodní 
tajemství. 

 

 
Článek VI. 

Smluvní sankce, odstoupení od smlouvy 
 

1. Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za nedodržení 
termínu splatnosti faktury a Dokladu o provedení storna ve lhůtě stanovené dle této smlouvy 
z oprávněné fakturované částky a z účtovaného storno poplatku. Smluvní sankce nepodléhají DPH. 

2. Pro případ, že poskytovatel neposkytne objednateli službu dle potvrzené objednávky z důvodu na 
straně poskytovatele, zavazuje se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % 
hodnoty neposkytnuté služby (bez DPH). 

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet 
oprávněné strany uvedený ve výzvě. 
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4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není 
dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu. Pouze 
v případě, že je pro příslušné porušení sjednána smluvní pokuta, se náhrada škody uplatní ve výši 
přesahující tuto smluvní pokutu. 

5. Odstoupení od této smlouvy – za podstatné porušení smluvních povinností zakládající právo 
odstoupit od této smlouvy je považováno: 

a) na straně poskytovatele prodlení s plněním této smlouvy, kdy plnění mělo být poskytnuto 
b) na straně objednatele prodlení s úhradou faktury delší, než 30 dnů ode dne termínu její 

splatnosti. 
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že 

a) vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

b) insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut, protože majetek poskytovatele nedostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) poskytovatel vstoupí do likvidace. 

 
 

Článek VII. 
Vyšší moc 

 

1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost 
ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana neodpovídá za prodlení se splněním své povinnosti, 
prokáže-li, že jí ve splnění její povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá v době, 
kdy byla povinná smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou 
byla smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat, ji však odpovědnosti nezbavuje. 

3. Smluvní strana, u níž nastala výše uvedená okolnost, je povinna o této skutečnosti neprodleně 
písemně informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

 

 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

 

1. Poskytovatel i objednatel není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů v záhlaví této smlouvy. 

3. Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední 
části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této 
smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly. 

5. 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 p.p., povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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6. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

7. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy.  

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její 
účinnost končí dnem konečného vyúčtování závazků mezi oběma smluvními stranami, jejich 
oboustranným odsouhlasením tohoto vyúčtování a úplným uhrazením všech závazků a pohledávek 
a to nejpozději do 31. prosince 2016. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 

4. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně 
označených dodatků k této smlouvě schválených oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech identických vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení. Objednatel po 
podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují, že byla 
podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 

V Praze dne:  V Praze dne: 
   

Za objednatele:  Za poskytovatele: 
   
   
   

ředitelka odboru mezinárodní 
spolupráce a Evropské unie 

 Ing. Jiří Kraus 
předseda představenstva 

   
   
   

  Ing. Jiří Petržilka 
člen představenstva 

 




