Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
Tato smlouva se uzavírá na základě dobrovolné a vzájemné dohody smluvních stran
a upravuje předmět, účel, cíl a formy spolupráce ve vymezených oblastech
společného zájmu.

I.
Smluvní strany
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i
Prague European Summit
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.
IČ: 48546054
a
STRATOS AUTO spol. s r. o
se sídlem: Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
zastoupené: Martinem Strakošem, jednatelem
IČ: 62028367

II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je partnerství a spolupráce smluvních stran během konání
Prague European Summit v roce 2019.
Partnerství mezi smluvními stranami si klade za cíl vzájemnou spolupráci a
prezentaci obou smluvních stran.

III.
Práva povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se dohodly, že se budou navzájem podporovat ve své prezentaci.
Tato vzájemná spolupráce bude realizována následujícím způsobem:


STRATOS AUTO spol. s r. o zajistí přepravu osob v rámci události
Prague European Summit 2019 prostřednictvím 20 dodaných vozů
značky BMW i s řidiči.
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STRATOS AUTO spol. s r. o zajistí prezentaci obou smluvních stran
prostřednictvím jejich log na výše zmíněných vozech určených pro
přepravu osob.
Smluvní strana Ústav mezinárodních vztahů (Prague European
Summit) poskytne prostor pro výstavu vozidla/ů a propagačních
materiálů STRATOS AUTO spol. s r. o v prostorách konání akce.
Smluvní strana Prague European Summit umístí logo svého partnera
STRATOS AUTO spol. s r. o na výstupech z konané akce a na
komunikačních kanálech.
Smluvní strana Ústav mezinárodních vztahů (Prague European
Summit) poskytne zmíněnému partnerovi prostor pro vystoupení na
jednom z panelů konané akce. Na tomto se partneři dohodnout blíže
v průběhu příprav konané akce na základě předběžného programu.

2. Loga STRATOS AUTO spol. s r. o i Prague European Summit, která budou
použita v rámci takové spolupráce, jsou přílohou č. 1 této smlouvy, včetně log
v křivkách a grafických manuálů.
3. Výčet všech výstupů a komunikačních kanálů, kde proběhne prezentace
STRATOS AUTO spol. s r. o je přílohou č. 2 této smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak. Úprava bude součástí smlouvy jako dodatek ke smlouvě.
4. Výčet cest a cestujících dodá jedna smluvní strana druhé, jakmile bude uzavřen
seznam všech hostů, kteří budou v rámci této spolupráce dopravováni z/na
letiště, z/do hotelu, z/do místa konání akce po dobu konání akce.
5. STRATOS AUTO spol. s r. o se zavazuje, že zajistí bezpečí a pohodlí při
přepravě přepravovaných osob.
6. Předběžný program ke dni podpisu této smlouvy je přílohou č. 3 této smlouvy.
7. STRATOS AUTO spol. s r. o je podpisem této smlouvy zařazen do kategorie
MAIN PARTNER podle kategorizace partnerů Prague European Summit a po
celou dobu platnosti této smlouvy a spolupráce bude takto označován.
IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla
znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných
pro plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně,
transparentně a v souladu s dobrými mravy.
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V.
Cena
1. Smluvní strany prohlašují, že jimi dohodnuté ceny předmětů směny jsou stejné
výše. Po provedení směny za účelem vzájemné prezentace smluvních stran jsou
povinnosti a závazky smluvních stran z této smlouvy zcela vyrovnány a smluvní
strany vůči sobě nemají v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.
2. Smluvní strany prohlašují, že hodnota směny předmětů dle této smlouvy byla
stanovena na částku 605.000 Kč vč. DPH.
VI.
Trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. po dobu přípravy a konání Prague
European Summit v roce 2019.
2. Předběžný harmonogram spolupráce je přílohou č. 4 této smlouvy, pokud se
strany nedohodnou jinak. Úprava bude součástí smlouvy jako dodatek ke
smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo odstoupením.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když
druhá smluvní strana neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné
vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.
VII.
Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.
V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou
smluvních stran.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody
smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené, budou řešeny dle
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších
obecně závazných právních předpisů ČR.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a
vložením do registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. S
jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
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7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je (smluvní strana
Ústav mezinárodních vztahů) povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s
jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Kontaktní osobou za smluvní stranu Prague European Summit je:
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Kontaktní osobou za smluvní stranu STRATOS AUTO spol. s r. o je:
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

V Praze dne

___PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.____
zastoupení Ústavu mezinárodních vztahů a Prague European Summit

V Praze dne

__

Martin Strakoš _________________________
zastoupení STRATOS AUTO spol. s.r.o
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