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Smlouva O spolupráci 
číslo smlouvy: [0230006180] 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění (dále jen 
,,Občanský ZákonÍk") 

I. Smluvní strany: 

1) Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00 
IČO: 28244532, 
DIČ: CZ699003361, plátce DPH 
zastoupená osobami uvedenými na podpisové stránce 
společnost je zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 14003, 
(dále jen „I-P") 

I 

a 

2) Convention Events, s.r.o. 

se sídlem: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 02827697 
DIČ: CZ02827697, plátce DPH 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 224305 
zastoupená osobami uvedenými na podpisové stránce 
(dále jen ,,Partner") 

(LP a Partner dále jednotlivě také jako „Smluvní strana" nebo společně jako „Smluvní strany") 

II. Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy O spolupráci (dále jen ,,Smlouva") je vzájemná spolupráce Smluvních 
stran v oblastí reklamy a propagace spočívající vtom, že Smluvní strany si budou vzájemně 
poskytovat plnění dle této Smlouvy. 

Předmětem této Smlouvy je (i) závazek Partnera poskytnout LP plnění uvedené v ČI. III. této 
Smlouvy (dále jen „Plnění Partnera"), v rozsahu a za podmínek stanovených dále touto 
Smlouvou a tomu odpovídající závazek LP toto Plnění Partnera přijmout a zaplatit za Plnění 
Partnera sjednanou cenu dle níže uvedených podmínek a (ii) závazek LP poskytnout Partnerovi 
plnění uvedené vč l .  IV. této Smlouvy (dále jen „Plnění LP"), v rozsahu a za podmínek 
stanovených dále touto Smlouvou a tomu odpovídající závazek Partnera toto Plnění LP 
přijmout a zaplatit za Plnění LP sjednanou cenu dle níže uvedených podmínek. Plnění Partnera 
a Plnění LP jsou ve Smlouvě dále společně označována jako ,,Plnění" 

ııı. Závazky Partnera 
Partner se zavazuje: 

i. poskytnout LP reklamní prostor pro umístění inzerátu o velikosti 3× 1/1 
stránky (dále také jako „Inzerát V Estate" nebo ,,Inzerce v Estate") ve třech (3) 
vydáních časopisu Estate vydávaném Partnerem během kalendářního roku 
2019 (dále také jako „Časopis Estate"), dle harmonogramu vydání Časopisu 
Estate uvedeného V příloze č. 1 této Smlouvy. Inzerát v Estate bude umístnění 

2. 

1. 

1 
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na jakékoliv straně příslušného čísla Časopisu Estate. LP bude jednotlivo 
Inzerci V Estate objednávat na n dující elektronické adrese Partnera 

' /žđy svým jménem a na svůj účet a ve 
m a t .  1 pro prijem inzerce 
dodávat LP Časopis Estate (dále také jako ,,Zboží Estate") v objemu 160 ks 
Časopisu Estate měsíčně, a to vždy maximálně do tří kalendářních (3) dnů od 
data vydání příslušného čísla Časopisu Estate dle harmonogramu vydání 
uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy. O předání a převzetí Zboží Estate se 
Smluvní strany zavazují sepsat písemný předávací protokol, který musí být 
podepsán oběma Stranami. 

III. š ı 

Iv. 

poskytnout LP reklamní prostor pro umístění inzerátu O velikosti 3× 1/1 
stránky (dále také jako „Inzerát V Archítect+" nebo „Inzerce V Architect+") ve 
zbylých dvou(2) vydáních časopisu Architect+ vydávaném Partnerem během 
kalendářního roku 2019 (dále také jako „Časopis Architect+"), dle 
harmonogramu vydání Časopisu Archítect+ uvedeného v příloze Č. 1 této 
Smlouvy. Inzerát V Archítect+ bude umístnění na jakékoliv straně příslušného 
čísla Časopisu Archítect+. LP bude jednotlivou Inzerci V Archítect+ objednávat 
na následující elektronické adrese Partnera: 

vždy svým jménem a na svůj účet a ve 
ıııutť stáııuverıe v prııoze C. 1 pro průjem Inzerce 
dodávat LP Časopis Archítect+ (dále také jako „Zboží Architect+") v objemu 
160 ks Časopisu Archítect+ každé dva měsíce, a to vždy maximálně do tří 
kalendářních (3) dnů od data vydání příslušného čísla Časopisu Archítect+ dle 
harmonogramu vydání uvedeného v příloze Č. 1 této Smlouvy. o předání a 
převzetí Zboží Archítect+ se Smluvní strany zavazují sepsat písemný předávací 
protokol, který musí být podepsán oběma Stranami. 

J 

(Inzerát V Estate" „Inzerce V Estate" „Inzer t V Archìtect+" a „Inzerce V Architect+" dále jen 
jako ,,Inzerát" nebo ,,Inzerce") (,,Zboží Estate" a ,,Zboží Architect+" dále jen jako „Zboží") 

Práva a povinnosti Partnera týkající se Inzerce: 

LP se zavazuje dodat Partnerovi, resp. konktatní osobě Partnera pro dodání Inzerce uvedené 
v ČI. v. této Smlouvy inzertní podklady společnosti LP ve formátu pdf pro umístnění Inzerce v 
předmětném Časopise, nejpozději do data uvedeného V příloze Č. 1 této Smlouvy. Partner se 
zavazuje doručení inzertních podkladů LP, resp. konktatkní osobě LP uvedené v č .  v. této 
Smlouvy obratem potvrdit. 

Partner je při plnění závazků Z této Smlouvy povinnen postupovat tak, aby nebylo poškozeno 
dobré jméno LP. Partner plně odpovídá při plnění závazků Smlouvy za dodržování platných a 
účinných právních předpisů a za veškeré důsledky porušení svých povinností daných tímto 
ustanovením. Partner se zavazuje odškodnit LP a zbavit LP bezodkladně veškerých nároků, 
požadavků na náhrady škod anebo jiných požadavků, které vůči LP v souvislosti S plněním 
společnosti Partnera dle této smlouvy vznese jakákoli třetí osoba. 

4. 

2. 

3. 

Při každém použití loga, obchodního jména, či jiného materiálu týkající se činnosti společnosti 
LP se Partner zavazuje použít ke splnění závazků této Smlouvy písemně schválených podkladů 
společnosti LP (dále jen „schválené podklady"). Logo společnosti LP, které je ochrannou 
známkou, je Partner oprávněn použít pouze v barvách a ve velikosti odpovídající danému 
poměru. Při používání schválených podkladů společnosti LP je Partner povinnen se řídit 
pokyny společnosti LP, k použití loga stanovenými. Jiné poklady, než schválené společností LP 
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nesmí Partner použít bez předchozího projednání a písemného souhlasu společnosti LP. Pro 
vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že uzavřením této Smlouvy nevzniká 
Partneroví právo užívat ochranné známky LP ve spojení se svým jménem, obchodním jménem, 
slovním nebo grafickým označením Partnera, jeho výrobky apod. Jakékoliv jiné užití 
ochranných známek společnosti LP než užití sjednané v této Smlouvě podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu LP. 

Práva a povinnosti Partnera týkající se dodávek Zboží: 

Partner odpovídá za to, že Zboží pro LP bude dodáváno plně v souladu se zákonem č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu S Národním bezpečnostním 
programem ochrany civilního letectví České republiky. 

Partner odpovídá, že Zboží bude dodáno do místa dodání dle instrukcí Kontaktní osoby LP 
uvedené V ČI. V. Smlouvy. 

Odchylky v počtu Zboží či jiné vady dodávky Zboží reklamuje LP u Partnera bez zbytečného 
odkladu ihned po jejich zjištění nejpozději do druhého pracovního dne. Případný rozdíl mezi 
skutečně dodaným množstvím Zboží a údaji na dodacím listu vyznačí na příslušném dodacím 
listu. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů 
Zboží nebo jeho části, stanovených touto Smlouvou, nebo stanovených obecně závaznými 
právními předpisy (dále jen "Vada" Partner odpovídá za Vady zjevné, skryté i právní, které 
má Zboží vdobě přechodu nebezpečí škody na Zboží, tj. převzetím každé dodávky Zboží 
podpisem na dodacím listu. 

I 

LP Vady Zboží dostatečně popíše a V případě kvalitativní Vady přeloží výtisk, který tyto Vady 
dokládá. Partner oznámenou Vadu neprodleně odstraní níže uvedeným způsobem: hodnotu 
chybějícího Zboží vyrovná dodávkou náhradního Zboží, popř. nebude-li to možné, odečte 
hodnotu reklamovaného Zboží od fakturované částky Ceny plnění. Reklamace je možné 
uplatnit u kontaktní osoby Partnera uvedené V čl. V. Smlouvy. 

Reklamované Vady je Partner povinnen na své náklady odstranit dle podmínek a způsobem 
výše uvedeným, a to nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení Vady ze strany LP. 

10. Partner přejímá závazek, že dodané Zboží splňuje veškeré požadavky obecně závazných 
právních předpisů, které se na toto Zboží vztahuje. 

11. Další nároky LP plynoucí mu Z titulu ad plnění Z obecně závazných právních předpisů tím 
nejsou dotčeny. 

12. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na něm přechází na LP dnem převzetí Zboží 
potvrzením na dodacím listě, podepsaným oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

ıv. Závazky LP 

9. 

7. 

8. 

6. 

5. 

1. LP se zavazuje poskytnout Partnerovi: neadresnou distribuci Časopisu Estate a Časopisu 
Architect+, včetně vkladů, V prostorách VIP Service Club CONTINENTAL V Terminálu 1, který se 
nachází V prostorách Letiště Václava Havla Praha/Ruzyně, jejichž provozovatelem je LP, dále 
pak v saloncích Mastercard, Erste a Raiffeisenbank Lounge. 

i 



vydání rozsah cena 
cena Inzerce V Estate 
Estate 09/2019 1× 1/1 
Estate 10/2019 1× 1/1 
Estate 11/2019 1× 1/1 

cena Zboží Estate 
Estate 09/2019 160 ks 
Estate 10/2019 160 ks 
Estate 11/2019 160 ks 

v- 

LP odpovídá za to, že inzertní podklady LP zaslané Partnerovi dle ČI. III. odst. 2 této Smlouva, 
resp. Inzerce je V souladu S platnými a účinnými právními předpisy České republiky, 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, dobrými mravy, Kodexem 
reklamy, a že Inzerát neporušuje autorská jiná práva třetích osob včetně práv k duševnímu a 
průmyslovému vlastnictví. 

LP je při plnění závazků Z této Smlouvy povinno postupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré 
jméno společnosti Partnera. 

v. Kontaktní údaje 

Smluvní strany se zavazují pro vzájemnou komunikaci při naplňování předmětu Smlouvy užít 
níže uvedené kontakty: 

vı. Cena Plnění a platební podmínky 

I 

1. Celková cena Plnění Partnera specifikovaného V článku II. této Smlouvy za Časopis Estate činí 
.. .. .. .. .. 

Celková 
cena Plnění LP specifikovaného v článku II. této Smlouvy za Casopis Estate činí bez 
DPH K Celkové ceně Plnění 
Partnera za Casopis Estate i k Celkové ceně Plnění LP za Casopis Estate bude připočtena DPH 
ve výši dle platných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění Partnera za Časopis Estate za celé období od 1.9.2019 do 
31.12.2019 je 1.9.2019. Datum uskutečnění zdanitelného plnění LP za Časopis Estate za celé 
období od 1.9.2019 do 31.12.2019 je 1.9.2019. 

I 

Cena jednotlivých služeb Partnera za Časopis Estate: 

3. 

2. 

Estate 12/2019 160 ks 



vydání rozsah cena 
cena Inzerce V Architect+ 
Architect+ 4/2019 1× 1/1 
Archìtect+ 5/2019 1× 1/1 
Architect+ 6/2019 2× 1/1 

cena Zboží V Architect+ 
Architect+ 4/2019 160 ks 
Architect+ 5/2019 160 ks 
Architect+ 6/2019 160 ks 

2. Celková cena Plnění Partnera snecifikovaného V článku II- 'réfn 'šmınllxxv 7:-ı řnnnniç Arrhìłøırł-L 

cını 
Cel v cıanKu eto Smlouvy za Casopis Architect+ Bini 

Alkové c e e  Plneni partnera za Casopis Arc ítect+ i k Celkové ceně Plnění LP za Casopis 
Architect+ bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů kdatu uskutečnění 
zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Partnera za Časopis Architect+ za 
celé období 1.9.2019 do 31.12.2019 je 1.9.2019. Datum uskutečnění zdanitelného plnění LP za 
Časopis Architect+ za celé období od 1.9.2018 do 31.12.2019 je 1.9.2019. 

Cena jednotlivých služeb Partnera za Časopis Architect+: 

Na poskytnutá Plnění vystaví Partner pro LP fakturu - daňový doklad ve smyslu zákona 
Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném znění, (dále jen „Zákon O DPH") 
v zákonné lhůtě do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za všechna Plnění 
poskytnutá Partnerem dle této Smlouvy je Partner oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad 
nejdříve k 1.9.2019. Faktura - daňový doklad bude výrazně označena upozorněním 
„NEPROPLÁCET - BARTER". Faktura bude vystavena se splatností 17 dnů od data vystavení. 
Faktura se považuje za uhrazenou dnem započtení nebo dnem připsání dlužné částky na 
bankovní účet druhé smluvní strany uvedený na faktuře - daňovém dokladu. 

Na poskytnutá Plnění vystaví LP pro Partnera fakturu - daňový doklad ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, výplatném znění, (dále jen „Zákon O DPH") 
v zákonné lhůtě do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za všechna Plnění 
poskytnutá LP dle této Smlouvy je LP oprávněno vystavit fakturu - daňový doklad nejdříve 
k 1.9.2019. Faktura - daňový doklad bude výrazně označena upozorněním „NEPROPLÁCET - 
BARTER". Faktura bude vystavena se splatností 17 dnů od data vystavení. Faktura se považuje 
za uhrazenou dnem započtení nebo dnem připsání dlužné částky na bankovní účet druhé 
smluvní strany uvedený na faktuře - daňovém dokladu. 

4. 

3. 

5. Vzhledem ke kompenzačnímu charakteru této Smlouvy se obě Smluvní strany dohodly na 
vzájemném zápočtu svých pohledávek, které vzhledem k předmětu Smlouvy vznik fou, a to 

plném rozsahu, včetně event. DPH za podmínky, že obě Smluvní strany splnily vplném 
rozsahu své povinnosti uložené jim touto Smlouvou. Tento článek se nevztahuje na jiné 
pohledávky Smluvních stran, které vznikly jinak, než je vymezeno v předmětu Smlouvy. 



v'-  

Případné rozdíly v úhradě po započtení faktur, které vznik fou  Z důvodu rozdílných sazeb Di 
uhradí jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně nejpozději kdatu splatnosti poslední 
vystavené faktury. Přepadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, pracovní volno a den 
pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 
31.12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebních 
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující 
pracovní den. 

Pokud se V době trvání této Smlouvy Smluvní strany dohadnou, že Plnění Parnera nebo Plnění 
LP nebude poskytnuto V původně dohodnuté výši, provedou vzájemný zápočet hodnot Plnění 
k datu splatnosti dle příslušné faktury a vzniklý rozdíl hodnot Plnění uhradí Smluvní strana 
druhé Smluvní straně do data splatnosti dle příslušné faktury. Splatnost takovéto faktury bude 
nastavena na 30 dní od data vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že V případě, kdy Plnění, nebo alespoň jedno Z Plnění, nebo jeho 
část, je poskytována a fakturována V průběhu více než jednoho kalendářního roku, provedou 
Smluvní strany k 31. 12. daného roku vzájemné odsouhlasení výše pohledávek. 

Smluvní strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této Smlouvy mohou mít 
listinnou nebo elektronickou podobu ve formátu p f .  

Adresa pro zasílání faktur/daňových dokladů je: 

Partner zašle fakturu/daňový doklad na adresu: 
Letiště Praha, a. s., evidence faktur, Jana Kašpara 1069/1, 160 00 Praha 6, 
v elektronické podobě ve formátu pdf. na adresu: invoices@prg.aero 

LP zašle fakturu/daňový doklad na adresu: 

10. Pokud V souladu se zákonem O DPH jedna ze Smluvních stran: 

bude rozhodnutím správce daně určena jako nespolehlivý plátce, nebo 
bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní 
účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR, 

je druhá Smluvní strana oprávněna uhradit na bankovní účet první Smluvní strany pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně Z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). DPH, 
je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany druhé Smluvní strany, je druhá 
Smluvní strana oprávněna uhradit přímo na účet příslušného správce daně. v takovém 
případě se částka ve výši DPH nepovažuje za rıeuhrazený závazek vůči první Smluvní straně, 
první Smluvní strana tak není oprávněna požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv 
smluvní sankce, úroky Z prodlení či smluvní pokuty. o tomto postupu je druhá Smluvní 
strana povinna první Smluvní stranu informovat, a to nejpozději k datu úhrady ceny. 

VII. Sankční ustanovení 

v případě, že Partner nevystaví řádně nebo včas faktury a/nebo nevystaví fakturu nebo 
neodstraní její nedostatek ani ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného upozornění ze strany 
LP, je LP oprávněno požadovat a Partner se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení. 

8. 

7. 

9. 

6. 

2. 

1. 

V případě, že Partner nesplní V plné výši svůj závazek uvedený V ČI. II. Smlouvy poskytnout LP 
Plnění Partnera, nebo převzít od LP Plnění LP a zaplatit za něj, je LP oprávněno požadovat a 
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Partner povinen uhradit smluvní pokutu ve výši hodnoty Celkové ceny Plnění Partnera (bez 
DPH), uvedené v ČI. VI., odst. 1 nebo odst. 2 této Smlouvy. Smluvní pokuta nepodléhá DPH. 
Tímto ustanovením není dotčen nárok LP na náhradu škody v plné výši včetně majetkové a 
nemajetkové újmy. 

3. V případě, že Partner nesplní a/nebo splní sadami  a/nebo poruší některý ze svých závazků 
uvedených v ČI. III. Smlouvy a nenapraví jej ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného 
upozornění ze strany LP, je LP oprávněno požadovat a Partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé nesplnění či porušení 
závazku, a to i opakovaně. Smluvní pokuta nepodléhá DPH. Tímto ustanovením není dotčen 
nárok LP na náhradu škody V plné výší včetně majetkové a nemajetkové újmy. 

4. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 17 dnů od vystavení faktury na 
smluvní pokutu ze strany LP. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ze strany LP není dotčeno 
právo LP na náhradu způsobené škody a to včetně nemajetkové újmy. 

VIII. Důvěrné informace a ochrana osobních údajů 

Smluvní strany se dohodly, že za důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy jsou považovány 
veškeré údaje uvedené v textu Smlouvy nebo v dokladech na které Smlouva odkazuje, jakož 
jakékoli informace vyměněné mezi Smluvními stranami ústně, písemně či v jakékoli jiné 

formě, či Smluvními stranami jinak získané v souvislosti S plněním této Smlouvy (dále jen 
„Důvěrné informace" 

Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které 

(a) 

(b) 

jsou veřejně přístupné nebo známé V době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní 
povinnosti, nebo 
jsou poskytnuty Partnerovi třetí osobou nijak nezúčastněnou na realizaci Plnění, která 
má právo S takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

Partner se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu LP: 

(a› 

(b) 

neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely realizace Plnění a splnění 
povinností podle této Smlouvy, a nebo 
nezveřejni ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
pověřených zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, odborných poradců a 
právních zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly 
stranou této Smlouvy. Za porušení povinností třetích osob udržovat poskytnuté 
informace v tajnosti odpovídá Partner tak, jako by porušila povinnost sama. 

Smluvní strany se dohodly, že LP je oprávněno zpřístupnit tuto Smlouvu a/nebo Důvěrné 
informace získané na základě a/nebo v souvislosti S ní společnosti Letiště Praha, a. s., IČO: 
28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 (,,LP") a všem společnostem 
(včetně statutárních orgánů těchto společností), jež jsou členem stejného koncernu ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech, 
v platném a účinném znění, jako LP. 

4. 

2. 

3. 

1. 

Pro případ, že SmluVní strany při plnění svých povinností podle této Smlouvy přijdou do styku S 
osobními údaji ve smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, V platném znění 
(dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
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nařízení O ochraně osobních údajů) (dále jen ,,Nařízení"), zavazují se při zpracování osobně 
údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních 
údajů a Nařízení. 

\ 

IX. Trvání Smlouvy ı 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2019. Tato Smlouva nabývá platnosti 
a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních S platností originálu, Z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom. 

Jakékoliv změny či dodatky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvnímì stranami. 

Smlouvu lze ukončit: 
(a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, 
(b) písemnou dohodou Smluvních stran, 
(c) výpovědí dle této Smlouvy dle odst. 6. tohoto ČI. IX. Smlouvy, 
(d) písemným odstoupením od Smlouvy Z důvodu podstatného porušení Smlouvy 

kteroukoliv Smluvní stranou. Odstoupení odstupující Smluvní strany je účinné jeho 
doručením druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy dle odst. 4., písm. (d) tohoto 
ČI. IX. Smlouvy ze strany Partnera se rozumí zejména nesplnění/porušení závazků, ke kterým 
se Partner zavázal v čl. III. této Smlouvy nebo nesplnění jiných závazků Partnera stanovených 
v této Smlouvě. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany LP se rozumí porušení Smlouvy ve 
smyslu § 2002 Občanského zákoníku. 

Tuto Smlouvu může každá ze Smluvních stran vypovědět bez udání důvodu stím, že 
výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 

V případě předčasného ukončení této Smlouvy se Smluvní strany zavazují k vzájemnému 
vyrovnání všech dosud vyčerpaných plnění, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení platnosti 
této Smlouvy. 

x. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout 
v souvislosti S prováděním nebo výkladem Smlouvy, jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se 
nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) pracovních dnů ode dne jeho vzniku, bude 
takový spor předložen jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu. Smluvní 
strany se v souladu S ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, dohodly na místní příslušnosti obecného soudu LP. 

Partner jako smluvní strana, vůči níž se práva LP jako věřitele ze Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících Z této 
Smlouvy na dobu patnácti (15) let. 

4. 

2. 

3. 

5. 

7. 

6. 

1. 

3. Partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí změny 
okolností, které mohou založit V právech a povinnostech Smluvních stran zvlášť hrubý 
nepoměr. Partnerovi tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě 
podstatné změny okolností, jak předpokládá § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku. 

2. 
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(b) 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, 

(a) Partner není oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za LP bez 
předchozího písemného souhlasu LP, s výjimkou pohledávek uvedených V čl. VI. této 
Smlouvy, u nichž možnost zápočtu bez dalšího vyplývá ze samotné dikce tohoto článku 
Smlouvy. 
Partner není oprávněn postoupit jakákoli svá práva Z této Smlouvy nebo tuto Smlouvu 
jako celek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu LP, a to ani částečně. 
Partner není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za LP vyplývající Z této 
Smlouvy. 

(c) 

6. 

7. 

5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrně 
zkrácení), § 1796 (lichva), § 2000 (zrušení závazku), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) 
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy Z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. 
Smluvní strany se proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy 
upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku: 

(a) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna podat v souladu S ustanovením § 1766 
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

(b) Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, Z tohoto důvodu 
se na tuto Smlouvu V souladu S ustanovením § 1797 Občanského zákoníku neuplatní 
ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení ani 
ustanovení § 1796 Občanského zákoníku o lichvě. 

(c) Partner se vzdává práva domáhat se zrušení závazku Z této Smlouvy podle § 2000 odst. 
2 Občanského zákoníku. 

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev vůle Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 
projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu S výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Tato 
Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 
Smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy 
byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami Či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná 
ze Smluvnich stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti S jakýmikoli skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této 
Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní 
stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodného projevu vůle, 
určitě, vážně, srozumitelně a že nebyla uzavřena za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Odpověd' Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, 
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

11. Strany se dále výslovně dohodly, že nepovažují za obchodní tajemství žádné ustanovení této 
Smlouvy, vyjma ceny. LP Partnera upozorňuje a Partner bere na vědomí, že LP je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

že: 

. 
I 

I 
8. 

9. 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), 
znění pozdějších předpisů. Partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tato Smlouva 
tak jak je uzavřena, včetně příloh a dalších součástí, může být společností LP uveřejněna 
v registru smluv a stakovým uveřejněním souhlasí. Společnost LP je nicméně oprávněna, 
nikoliv však povinna, ze Smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle 
zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 

I 

12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, přičemž seznam příloh je následující: 

a) příloha Harmonogram vydání Časopisu Estate a Časopisu Architect+ 

V Praze dne J V Praze, dne 

Za Letiště Praha Za Convention Evenl<°s.r.o 

Nel 

onventia vengs r.o 

:NQ 
Praha, a. s. 

. 
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Příloha č. 1: 

Harmonogram vydání Časopisu Estate v roce 2019 

Estate 

Harmonogram vydání Časopisu Archìtect+ v roce 2019 
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