
SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Obchodní jméno: Spolek pro GP ČR Brno 
Se sídlem: Radnická 366/4, 602 00 Brno 
IČ: 04500750, DIČ: CZ CZ04500750  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje a zástupcem 
člena výkonného výboru spolku a JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna a 
zástupcem člena výkonného výboru spolku 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20949 
(dále jen Partner) 
a 
Obchodní jméno: BORGIS a.s. 
Se sídlem: Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2 
IČO: 00564893, DIČ: CZ00564893 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupená: JUDr. Karlem Walterem, členem představenstva 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 267 
(dále jen Borgis) 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je výměna služeb – zboží a vzájemná propagace činnosti 
obou účastníků v rámci akcí Partnera. 
 

III.  
Povinnosti smluvních stran 

 
1. Partner se zavazuje poskytnout Borgis 153 ks vstupenek GOLD na Mistrovství světa 

silničních motocyklů GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY 2019, které se koná ve dnech  
 2. 8.–4. 8. 2019 v areálu Masarykova okruhu v Brně a to po uplatnění slevy 35 % 
 v celkové hodnotě 206.690,91 Kč + DPH v zákonné výši.  
2. Borgis se zavazuje poskytnout Partnerovi inzertní plnění po uplatnění slevy ve výši 35 

% v celkové ceně ve výši  206.690,91 Kč + DPH v zákonné výši.  
 

 
 

IV. 
Cena a platební podmínky 

 
1.  Cena vzájemně poskytnutých služeb, po vzájemně poskytnuté slevě ve výši 35 %, činí 

206.690,91 + DPH v zákonné výši. Smluvní strany vzájemně vystaví daňové doklady – 
faktury, a to nejpozději k poslednímu dni trvání této smlouvy. Daňové doklady budou 
opatřeny doložkou „NEPROPLÁCET – VZÁJEMNÝ ZÁPOČET“. 



2.  Smluvní strany se zavazují neposkytnout inzertní plochu třetímu subjektu. 
3.  Smluvní strany konstatují, že vzájemná plnění dle předmětu této smlouvy jsou 

ekvivalentní a vedle nich se nebudou poskytovat jiná peněžitá nebo nepeněžitá 
plnění. Žádná ze smluvních stran nemůže vymáhat finanční plnění. 

4.  Rozdíl DPH uhradí Partner. 
 
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení: 

 
1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. 
2.  Smluvní strany si navzájem odpovídají za bezchybné plnění vzájemných závazků 

vyplývajících z této smlouvy. 
3.  Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 

vztahujících se k této smlouvě. 
4.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážně 

míněné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
5.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden 

exemplář. 
6.  Borgis bere na vědomí, že na Partnera se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a tato smlouva bude 
prostřednictvím registru smluv povinně uveřejněna. Partner zašle smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 
 
V Brně dne......................... 2019   V Praze dne......................... 2019 
 
 
 
 
 
...................................................    ........................................................ 
JUDr. Bohumil Šimek     JUDr. Karel Walter 
hejtman Jihomoravského kraje    člen představenstva 
a zástupce člena výkonného výboru spolku  BORGIS a.s.  

 
 
 

 
 
....................................................... 
JUDr. Markéta Vaňková 
primátorka města Brna 
a zástupkyně člena výkonného výboru spolku 


