
   
 

Smlouva o spolupráci a účasti na projektu/akci 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem:  Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zastupuje:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČO:   47114321 
DIČ:   CZ47114321 
bankovní spojení:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, číslo účtu 2072000041/0710 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 7232 
(dále jen „OZP“) 
na straně jedné 
a 
 
FLORBAL CHODOV z.s. 
se sídlem:  Praha 11, Chodov, Komárkova 2265/111  
zástupce: David Bohumínský, člen správní rady spolku 
IČO: 04104200 
DIČ: CZ04104200 
bankovní spojení:  
zapsána: u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 62723 
(dále jen „Spolupracující“) 
na straně druhé 

 
uzavírají 

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
Smlouvu o spolupráci: 

I. Úvodní ustanovení 

1. OZP vyhlásila možnost žadatelů navrhovat projekty a akce se zaměřením na zdravý životní styl  a 
jiné společensky přínosné aktivity, kterých by se mohla OZP účastnit. Spolupracující byl s ohledem 
na nabízené parametry spolupráce vybrán.  

2. Účelem této smlouvy je stanovení pravidel vzájemné spolupráce smluvních stran při realizaci 
akce/projektu s názvem „Propagace OZP v rámci klubu FLORBAL CHODOV z.s.“ (dále jen 
„akce/projekt“) tak, aby vedla mimo jiné i k propagaci dobrého jména a zvyšování známosti OZP. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Spolupracující se zavazuje poskytnout OZP v rámci akce/projektu plnění sjednané v příloze č. 1 této 
smlouvy.   

2. OZP se zavazuje uhradit Spolupracujícímu za veškeré jeho plnění dle této smlouvy sjednanou 
odměnu v celkové výši 185.124 Kč bez DPH. K odměně bude připočtena DPH dle platných a 
účinných právních předpisů.  

3. OZP uhradí odměnu dle této smlouvy Spolupracujícímu v české měně, a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.  

4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem potřebnou součinnost k naplnění předmětu této 
smlouvy.  

5. Spolupracující je povinen podávat OZP informace o průběhu plnění předmětu smlouvy a aktuálním 
stavu realizace projektu/akce. Po skončení projektu/akce je Spolupracující povinen podat OZP 
detailní přehled o poskytnutých plněních na základě této smlouvy včetně podkladů k prokázání 
plnění (např. fotodokumentace, závěrečná zpráva z akce, apod.). 

 

 



III. Ochrana osobních údajů, povinnost mlčenlivosti 

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, 
s nimiž se seznámily při plnění předmětu smlouvy, zejména o skutečnostech, které jsou předmětem 
jejich obchodního tajemství. To se netýká informačních povinností v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. 

2. Smluvní strany souhlasí, že smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy. 

IV. Sankce a náhrada škody 

1. V případě, že Spolupracující nesplní nebo neprokáže splnění některé ze svých povinností 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je povinen uhradit OZP smluvní pokutu ve výši 20 % z odměny 
dle čl. II odst. 2 této smlouvy za každý jednotlivý případ nesplněné povinnosti.  

2. V případě, že Spolupracující nebude podávat OZP informace či poskytovat součinnost dle čl. II odst. 
4 a 5 je povinen uhradit OZP smluvní pokutu ve výši 5 % z odměny dle čl. II odst. 2 této smlouvy za 
každý jednotlivý případ.  

3. V případě, že Spolupracující poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. III odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit OZP smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě předmětné smluvní 
pokuty. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na možnost OZP požadovat ve všech případech porušení 
povinnosti Spolupracujícího náhradu škody nebo vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.  

V. Prohlášení Spolupracujícího 

Spolupracující prohlašuje, že kromě pohledávek vyplývajících z této smlouvy nemá ke dni podpisu této 
smlouvy vůči OZP žádné pohledávky a pokud by i přesto toto prohlášení existence takových pohledávek 
vyšla najevo, podpisem této smlouvy se vzdává veškerých svých práv z těchto pohledávek vyplývajících 
nebo s nimi souvisejících a veškeré případné dluhy OZP promíjí. OZP podpisem této smlouvy s tímto 
vzdáním se práv a prominutím dluhů ze strany Spolupracujícího souhlasí. 

VI. Platnost a trvání smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. V případě, že smlouva podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (hodnota plnění přesahuje částku ve výši 50.000,- Kč), 
nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, představující trvání projektu/akce (viz příloha č. 1) a končí 
řádným poskytnutím veškerých sjednaných plnění. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí českým právem. K projednání případných sporů z této smlouvy jsou příslušné 
české soudy s tím, že místní příslušnost je dána sídlem OZP. Práva a povinnosti smluvních stran ve 
smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku a dalších 
obecně závazných právních předpisů platných v České republice. 

2. OZP je oprávněna od smlouvy odstoupit při změně právních předpisů upravujících veřejné zdravotní 
pojištění, která by bránila v plnění smlouvy, a to s okamžitou účinností. 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky smlouvy lze provádět pouze formou písemných, číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí smlouvy. 

4. Za OZP je kontaktní osobou a osobou pověřenou k jednání ve věci plnění smlouvy: xxx, email: xxx 
tel.: xxx.  

5. Za Spolupracujícího je kontaktní osobou a osobou oprávněnou k jednání ve věci plnění smlouvy: 
xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom stejnopisu smlouvy. 



7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a na důkaz souhlasu 
s obsahem smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy. 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 Přehled sjednaného plnění Spolupracujícího 
 
V Praze dne:  V Praze dne: 
Za OZP: Za Spolupracujícího:  
 
 
 
………………………. ………………………. 
Ing. Radovan Kouřil  David Bohumínský 
generální ředitel člen správní rady spolku 
 
 
 
  



Příloha č.1 - Přehled sjednaného plnění Spolupracujícího 
 
 
Název projektu/akce:  „Propagace OZP v rámci klubu FLORBAL CHODOV z.s.“ 
 
 
Doba trvání projektu/akce (od – do): 1. 1.  2019 - 31. 12.  2019 
 
 
Sjednané plnění:   
 
Logo OZP 
Dresy (550) – umístění loga na vrchním díle dresu na pravém rukávu a na zadní levé nohavici trenek 
dle rozkresu 
 

 

 
 



 
 
Mantinel 1 ks na domácích zápasech Extraligy mužů a Superligy žen a domácích zápasech juniorů a 
juniorek hraných ve SH JM, rozměr mantinelu je 200x50 cm, provedení čb, obsah sdělení dle 
grafického podkladu, dodaného OZP, výrobu folie zajišťuje a hradí Klub 
PVC banner 1 ks na domácích zápasech Extraligy mužů a Superligy žen a domácích zápasech 
juniorů a juniorek hraných ve SH JM, rozměr závěsné plachty s oky je 300 x 100 cm, umisťuje se do 
druhého sledu reklam, provedení je CMYK, výrobu a dodání zajišťuje napřímo OZP 
LED panel 5x zobrazení – tv přenos ČT Sport (podmínkou je vlastní realizace přenosu a LED panelu 
ze strany ČT)  
Prezentace partnerů – plachty/zástěny apod. – umístění loga OZP v rámci partnerů 
Tiskové materiálu klubu – proporční umístění loga OZP na vyráběné tiskové materiály klubu, zejména 
pak klubovou brožuru 
Newsletter klubu v rámci interní komunikační platformy Členská sekce 
WEB – celoroční propagace OZP formou umístění loga o velikosti 3x1,5 cm na HP v rotaci s ostatními 
partnery klubu 
 
Sociální sítě 
Instagram – celoroční propagace OZP min. vždy 1x měsíčně na základě potřeb a požadavků OZP 
formou zveřejnění postu. Textaci pro tento post realizuje Klub, pokud si OZP nezadá nějaké konkrétní 
sdělení. Kontaktní osobou v klubu je pan David Podhráský, david.podhrasky@florbalchodov.cz  
Facebook – celoroční propagace OZP min. vždy 1x měsíčně na základě potřeb a požadavků OZP 
formou zveřejnění postu. Textaci pro tento post realizuje Klub, pokud si OZP nezadá nějaké konkrétní 
sdělení. Kontaktní osobou v klubu je pan David Podhráský, david.podhrasky@florbalchodov.cz 
 
Ostatní 
Propagace OZP formou soutěží o ceny  – bude realizováno ve spolupráci a na základě definice potřeb 
a pobídek ze strany OZP dle dílčí dohody. Tuto soutěž bude Klub realizovat v případě, že o takovou 
bude mít OZP zájem, a v podobě, na které se shodnou zástupci Klubu a OZP. Minimální délka trvání 
takové soutěže přitom bude 7 dní a vyhlášení výsledků soutěže proběhne na některém z domácích 
zápasů elitních týmů mužů či žen a na sociálních sítích Klubu. Kontaktní osobou v klubu je pan David 
Podhráský, david.podhrasky@florbalchodov.cz 
Účast na vánoční tombole klubu – bude realizováno ve spolupráci a na základě definice potřeb a 
pobídek ze strany OZP dle dílčí dohody, OZP dodá do klubové vánoční tomboly propagační předměty 
/ dárky dle svého výběru a uvážení v množství min. 5. Ks. Klub tyto předměty umístí do tomboly a předá 
je výhercům. Tombola bude doprovázena reklamní PR komunikací s uvedením OZP jako jednoho 
z partnerů tomboly. Kontaktní osobou v klubu je pan David Podhráský, 
david.podhrasky@florbalchodov.cz 
Realizace utkání s názvem OZP v názvu utkání 
Vstup zdarma na ligové zápasy pro pojištěnce OZP – pojištěnci se musí prokázat kartičkou pojištěnce. 
Detaily o termínech a časech zápasů jsou k dispozici vždy na www.florbalchodov.cz 
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