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Smlouva o spolupráci 
 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 
2  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami: 
 
 
TIC BRNO, příspěvková organizace 
se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno 
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460 
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město, č. účtu: xxxxxxxxxxxxx 
zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „TIC“) 
 
a 
 
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 
se sídlem: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 
IČO: 27604942, DIČ: CZ27604942 
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 
zastoupená: Davidem Krzokem, členem představenstva 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „partner“) 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce obou smluvních stran po dobu trvání smlouvy 
v oblasti vzájemné propagace a věcného plnění na akci Silvestr na náměstí Svobody, která 
se koná ve dnech v termínu 31. 12. 2019 (dále jen „akce“). 
 
 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Plnění ze strany TIC: 
 
Pronájem  
 

 Pronájem podia na nám. Svobody v termínu 31. 12. 2019 od 18:00 – 21:30 v rámci akce. 
Prostor bude využit pro prezentaci partnera formou programu určeného pro širokou 
veřejnost. Ozvučení zajistí TIC.  
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Propagace 
 

 Poskytnutí reklamního prostoru na podiu na nám. Svobody v průběhu akce. Návrh využití 
reklamního prostoru musí být schválen ze strany TIC nejpozději do 23. 12. 2019 

 
2. Plnění ze strany partnera: 

 
2.1 Zajištění programu v rámci akce v délce 2 hodiny. Prostor bude využit pro prezentaci 

partnera formou programu určeného pro širokou veřejnost. Dramaturgie večera musí být 
schválena ze strany TIC nejpozději 23. 12. 2019. 

2.2 Zajištění moderace celého programu akce v době 18:00 – 21:30. 
 
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za plnění ze strany TIC dle čl. II. odst. 1 této smlouvy činí 70 000 Kč + DPH dle 

platných právních předpisů. Na tuto částku bude vystavena faktura s datem konání akce 
dle plnění v čl. II. odst. 1. smlouvy. Datum zdanitelného plnění je 31. 12. 2019. 
 

2. Cena za plnění ze strany partnera dle čl. II. odst. 2. této smlouvy činí 70 000 Kč + DPH dle 
platných právních předpisů. Na tuto částku bude vystavena faktura s datem konání akce 
dle plnění v čl. II. odst. 2. smlouvy. Datum zdanitelného plnění je 31. 12. 2019. 

 
3. TIC vystaví partnerovi daňový doklad na cenu dle tohoto čl. III. odst. 1. této smlouvy ke dni 

zdanitelného plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy a označí jej textem „Neproplácejte 
– kompenzace“.  

 
4. Partner vystaví TIC daňový doklad na cenu dle tohoto čl. III. odst. 2. této smlouvy ke dni 

zdanitelného plnění dle tohoto čl. III. odst. 2. této smlouvy a označí jej textem 
„Neproplácejte – kompenzace“. 

 
5. Smluvní strany sjednávají, že vyúčtováním vzájemného plnění, tj. vystavením daňových 

dokladů a jejich doručením druhé smluvní straně, se pohledávky obou smluvních stran 
podle této smlouvy vzájemně započítávají, a to ke dni vystavení daňového dokladu 
(faktury). Kterákoliv ze smluvních stran vystaví za tím účelem doklad o zápočtu a zašle jej 
druhé smluvní straně do 10 (deseti) dnů od doručení daňového dokladu (faktury) druhé 
smluvní strany.  

  
6. V případě rozdílu sazeb DPH pro vzájemná plnění se smluvní strana, jejíž plnění je 

zatíženo nižší sazbou DPH, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně peněžitou částku 
představující procentuální rozdíl sazeb DPH, a to nejpozději do 21 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) druhé smluvní strany. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud partner nevyužije sjednané plnění ze strany TIC dle 

této smlouvy, má partner povinnost zaplatit TIC smluvní pokutu ve výši ceny takto 
zmařeného plnění ve výši ceny dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Předmětnou smluvní pokutu 
je TIC oprávněna partnerovi vyúčtovat se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného 
daňového dokladu a případně započíst oproti plnění poskytnutého ze strany TIC. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud TIC nevyužije sjednané plnění ze strany partnera dle 

této smlouvy, má TIC povinnost zaplatit partnerovi smluvní pokutu ve výši ceny takto 
zmařeného plnění ve výši ceny dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. Předmětnou smluvní pokutu 
je partner oprávněn TIC vyúčtovat se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného 
daňového dokladu a případně započíst oproti plnění poskytnutého ze strany partnera. 

 



 

 

3 

9.  TIC tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že pokud neposkytne partnerovi plnění 
dle této smlouvy, vznikne tím partnerovi škoda a zavazuje se ji partnerovi v plné výši 
nahradit. 

 
 

IV. 
Obchodní tajemství, ochrana osobních údajů, registr smluv 

 
1. Partner tímto výslovně bere na vědomí, že TIC je subjektem povinným poskytnout 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 

2. Partner tímto výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
3. Partner souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 

(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených ve smlouvě TIC 
(příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a  majetkoprávní agendy, 
projednání v orgánech TIC a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., 
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů 
předejít záměně účastníků právního vztahu.  

 
4. Smlouva podléhá povinnosti registrace dle z. 340/2015 Sb. v platném znění.  

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, 

přičemž platí datum pozdějšího podpisu. 
 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její platnost končí dne 31. 12. 2019. 
 

3. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 

konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez 
ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 ObčZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití 
ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 ObčZ. 

 
5. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající ze smlouvy budou řešit 

zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu 
smlouvy 
 

6. Partner bere na vědomí, že je na základě § 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 pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
7. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 

smluvní stranou. 
 

8. V případě, že některé ustanovení smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a  smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku. 
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9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy. 

 
10. Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu,  obě strany obdrží 

po  1 vyhotovení smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky 
ke  smlouvě. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Brně, dne 23. 12. 2019                                      V Brně, dne 23. 12. 2019 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX                                           XXXXXXXXXXX 
……………………………………………………     …………………………………………………… 
za TIC                                                                  za partnera 
Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková    David Krzok  
ředitelka organizace                           člen představenstva  


