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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

č. smlouvy 0224003121 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2,  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi smluvními stranami  

(dále jen „Smlouva“) 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 

MAFRA, a.s. 

se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 

IČO: 453 13 351 

DIČ: CZ45313351  

zastoupená:  Ing. Štěpánem Košíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Berkou, 

místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka,a.s. 

číslo účtu: 116 21 41 – 011/0100 

 

(dále jen „MAFRA“) 

 

 

 

a 

 

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361  

zastoupená: Ing. Jiřím Krausem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Petržilkou, členem 

představenstva 

 

(dále jen „Letiště Praha“) 

 

 

(MAFRA a Letiště Praha dále společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní 

strana“). 

 

I. Předmět Smlouvy 

 

1) MAFRA se zavazuje, že bude pravidelně po dobu účinnosti této Smlouvy dodávat 

Letišti Praha způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených deníky Lidové 

noviny, Mladá Fronta DNES (deník Lidové noviny a deník Mladá Fronta DNES dále 

společně též „Deníky“) a týdeník Téma (týdeník Téma dále též „Týdeník“)  vydávané 

společností MAFRA (Deníky a Týdeník dále  společně také jako „Zboží“)  v objemu 

stanoveném dle jednotlivých objednávek Letiště Praha a převede na Letiště Praha 

vlastnické právo ke Zboží. Letiště Praha se zavazuje za dodané Zboží zaplatit MAFRA 

sjednanou cenu dle níže uvedených podmínek.   
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2) Letiště Praha se zavazuje, že zajistí propagaci Zboží uvedeného v odst. 1 tohoto článku 

a dodávaného v režimu podle článku II., odst. 1, bod (ii) této Smlouvy jeho přednostním 

vystavením a neadresným poskytováním cestujícím (dále jen „Služby propagace“) ve 

VIP salóncích Letiště Praha nacházejících se na Terminálech 1 a 2 mezinárodního letiště 

Praha/Ruzyně (dále jen „VIP salonky“). MAFRA se zavazuje za tyto služby zaplatit 

Letišti Praha níže sjednanou úplatu.    

 

 

II. Dodávky Zboží 

 

1) MAFRA se zavazuje dodávat Letišti Praha deník Mladá Fronta DNES, deník Lidové 

noviny a týdeník Téma ve dvou dohodnutých režimech a to: (i) v režimu předplatného a 

(ii) mimo režim přeplatného, přičemž dodávky Zboží budou probíhat v 

týdenních objemech, jejichž rozsah je blíže specifikován v Příloze č. 1, jenž tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy.  

 

2) MAFRA se zavazuje dodávat Letišti Praha výtisky Deníků a Týdeníku vždy v den vydání 

příslušného čísla, nejpozději však do 4:00 hodin ráno v den vydání příslušného čísla 

Deníků nebo Týdeníku.  

 

3) Dodávky Deníků a Týdeníku budou uskutečňovány na základě roční objednávky, 

rozdělené do 5 částí: (i) deník Lidové noviny v režimu předplatného, (ii) deník Lidové 

noviny mimo režim předplatného, (iii) deník Mladá Fronta DNES v režimu předplatného, 

(iv) deník Mladá Fronta DNES mimo režim předplatného, (v) týdeník Téma pouze mimo 

režim předplatného, vystavené společností Letiště Praha a zaslané společnosti MAFRA 

e-mailem oprávněnou osobou Letiště Praha: 

(dále jen „Oprávněná osoba“)  

na elektronickou adresu MAFRA  MAFRA se zavazuje obratem, 

nejpozději však do druhého pracovního dne, potvrdit zaslanou objednávku na 

elektronickou adresu Oprávněné osoby, čímž se objednávka stává pro MAFRA závaznou. 

Objednávka bude obsahovat zejména číslo Smlouvy, datum vystavení, jméno oprávněné 

osoby/osoby, která objednávku vystavila, název Zboží, množství Zboží a termín  dodání 

Zboží. MAFRA se zavazuje dodat Zboží v době uvedené na potvrzené objednávce. 

MAFRA se zavazuje dodat Zboží bez vad, v množství a specifikaci stanovené Letištěm 

Praha, a to v souladu se zněním potvrzené objednávky, v jakosti a kvalitě odpovídající 

příslušným zákonným předpisům, normám a dohodnuté době záruky za jakost. 

 

III. Smluvní cena, úplata za propagaci a platební podmínky 

 

1) Smluvní cenou se rozumí cena Zboží včetně skladného, balného a dopravy do místa 

Smlouvou určeného, ke které bude připočteno DPH v souladu se zákonem o dani 

z přidané hodnoty platného k datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž s ohledem 

na 2 výše uvedené režimy dodávky Zboží, se Smluvní cena skládá z: (i) ceny za 

předplatné deníku Lidové noviny, (ii) ceny za předplatné deníku Mladá fronta DNES 

(cena za předplatné výše uvedených Deníků dále jen „Smluvní cena za předplatné 

Deníků“), (iii) ceny za deník Lidové noviny dodávaný mimo režim předplatného, (iv) 

ceny za deník Mladá fronta DNES dodávaný mimo režim předplatného, a (v) ceny za 

týdeník Téma dodávaný mimo režim předplatného (cena za Deníky a Týdeník dodávané 

mimo režim předplatného dále jen „Smluvní cena za Deníky a Týdeník dodávané 

mimo režim předplatného“) (Smluvní cena za předplatné Deníků a Smluvní cena za 

Deníky a Týdeník dodávané mimo režim předplatného dále společně jen „Smluvní 

cena“). 
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2) Na předplatné Lidových novin  a Mladé Fronty DNES bude MAFRA poskytovat slevu 

oproti ceně konečné spotřeby na stánku pro Letiště Praha za Smluvní cenu za 

předplatné Deníků na jeden měsíc: 

 

- Lidové noviny:  bez DPH za 1 (jeden) výtisk po-so v daném měsíci, 

přičemž cena ročního předplatného po slevě na 1 (jeden) výtisk činí 

s DPH / bez DPH. 

 

Smluvní cena za roční předplatné Lidových novin od 1.1.2017 do 31.12.2017 dle 

Přílohy č. 1 stanoveného rozsahu (56 ročních předplatných) pro Letiště Praha tedy 

činí:  bez DPH. 

 

- Mladá Fronta DNES: bez DPH za 1 (jeden) výtisk po-so v daném 

měsíci, přičemž cena ročního předplatného po slevě na 1 (jeden) výtisk činí 

 s DPH / bez DPH. 

 

Smluvní cena za roční předplatné Mladé Fronty DNES od 1.1.2017 do 31.12.2017 

dle Přílohy č. 1 stanoveného rozsahu (55 ročních předplatných) pro Letiště Praha 

tedy činí: bez DPH. 

 

MAFRA bude Smluvní cenu za předplatné Deníků fakturovat zvlášť, samostatně za 

každý deník. Smluvní cena za roční předplatné Deníků bude fakturována měsíčně 

předem na základě faktur – daňových dokladů vystavených společností MAFRA vždy 

k prvnímu dni měsíce, v němž mají být Deníky dodávány. Tento den je i dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění.   

 

3) Deníky a Týdeník dle čl. I., odst.1) Smlouvy, které budou v souladu s článkem II., odst. 

1, bod (ii)  dodávány mimo režim předplatného, bude MAFRA prodávat za Smluvní 

cenu, jenž za 1 (jeden) výtisk činí: 

 

- deník Lidové noviny: pondělní, úterní,středeční a čtvrteční vydání za  bez  

DPH (440 ks/týden) 

- deník Lidové noviny: páteční a sobotní vydání   bez DPH (191 ks/týden) 

 

Smluvní cena za roční odběr deníku Lidové noviny mimo režim předplatného od 

1.1.2017 do 31.12.2017 dle Přílohy č. 1 stanoveného rozsahu (440 ks/týden + 191 

ks/týden) pro Letiště Praha tedy celkem činí:  bez DPH 

 

- deník Mladá Fronta DNES: od pondělí do soboty za bez DPH (642 

ks/týden) 

 

Smluvní cena za roční odběr deníku Mladé Fronty DNES mimo režim předplatného 

od 1.1.2017 do 31.12.2017 dle Přílohy č. 1 stanoveného rozsahu (642 ks/týden) pro 

Letiště Praha tedy celkem činí: bez DPH. 

 

- týdeník Téma: dodávaný v pátek za bez DPH (150 ks/týden) 

Smluvní cena za roční odběr týdeníku Téma mimo režim předplatného od 1.1.2017 

do 31.12.2017 dle Přílohy č. 1 stanoveného rozsahu (150 ks/týden) pro Letiště 

Praha tedy celkem činí: bez DPH.  
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Smluvní cenu za Deníky a Týdeník dodávané mimo režim předplatného bude MAFRA 

fakturovat vždy samostatně za každý titul, měsíčně zpětně, vždy k poslednímu dni 

měsíce, ve kterém byly dodávky Zboží uskutečňovány. Poslední kalendářní den měsíce 

je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění, k němuž je MAFRA oprávněna vystavit 

fakturu.  

 

 

4) Letiště Praha zajistí pro MAFRA Služby propagace Deníků a Týdeníku dodaných mimo 

režim předplatného ve VIP salóncích Letiště Praha ve smyslu čl. I. odst. 2) Smlouvy za 

měsíční úplatu, jejíž rozpis za jednotlivé měsíce je uveden v Příloze č. 2, jenž tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Úplata za Služby propagace“). 

 

K Úplatě za Služby propagace bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právní úpravy 

platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  Za Služby propagace je Letiště Praha 

oprávněno vystavit fakturu – daňový doklad vždy měsíčně zpětně. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění Služeb propagace je vždy poslední den kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo zdanitelné plnění poskytováno a za který se fakturuje.  

 

4) Všechny faktury vystvené jak ze strany MAFRA tak ze strany Letiště Praha budou 

obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo této Smlouvy, případně číslo 

objednávky a budou k nim přiloženy kopie dodacích listů, podepsaných MAFRA i 

Letištěm Praha, pokud byly vystaveny. První smluvní strana je  povinna doručit druhé 

smluvní straně fakturu na adresu uvedenou v čl.III bod 9) této Smlouvy, a to nejpozději 

do deseti (10) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Druhá smluvní strana má 

po obdržení faktury pět (5) dní na posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena 

a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů ČR, či na 

její vrácení, pokud tomu tak není. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 

přerušuje a po doručení opravené faktury začíná běžet doba nová. Pro vyloučení všech 

pochybností se Smluvní stany dohodly, že po tuto dobu nemá ta Smluvní strana, která 

fakturu chybně vystavila, nárok na uplatňování jakýchkoliv smluvních sankcí, úroků 

z prodlení či smluvních pokut. 

 

5) Faktury vystavené Letištěm Praha za Služby propagace a faktury vystavené MAFRA na 

Smluvní cenu za Deníky a Týdeník dodávané mimo režim předplatného  budou 

vystaveny se lhůtou splatnosti třiceti (30) dnů od data jejích vystavení. Na těchto 

fakturách bude uveden text: ”NEPROPLÁCET - ZÁPOČET”.  

 

Faktury vystavené MAFRA na Smluvní cenu za předplatné Deníků budou vystaveny se 

lhůtou splatnosti šedesáti (60) dnů od data jejích vystavení.  

 

6) Všechny platby probíhají bankovním převodem a bezhotovostně, přičemž zaplacením 

se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet druhé smluvní strany. Připadne-li 

termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního volna a den pracovního klidu ve 

smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo 

den, který není bankovním pracovním dnem podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující 

bankovní pracovní den. 

 

7) Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny vzájemné pohledávky, vzniklé 

v průběhu jednoho kalendářního měsíce (resp. s datem uskutečnění zdanitelného plnění 

v tomtéž měsíci) budou započteny vždy  k datu splatnosti první z příslušných vzájemně 
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vystavených faktur. K datu splatnosti poslední příslušné faktury musí být druhé smluvní 

straně uhrazen případný rozdíl, vzniklý po započtení vzájemné fakturace, především 

rozdíl vzniklý z rozdílně účtované sazby DPH. 

 

8) Adresa pro doručování faktur ze strany Letiště Praha za Služby propagace: 

 

MAFRA, a.s.

 

nebo elektronicky v pdf formátu  na adresu: 

 

    (dále jen „Fakturační adresa MAFRA“).  

 

Adresa pro doručování faktur ze strany MAFRA za dodané Zboží: 

 

Letiště Praha, a. s. 

        

nebo elektronicky v pdf formátu  na adresu: 

 

(dále jen „Fakturační adresa Letiště Praha“) 

 

 

9) Smluvní strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této Smlouvy 

mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu ve formátu pdf. 

 

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 na 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 neuhrazený 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. 

 

  IV. Místo dodání zboží a reklamace 

 

1) Dodávka zboží je MAFRA splněna odevzdáním objednaného množství Zboží na adrese: 

 (dále jen „Místo dodaní“). 

Dodávku Zboží přebírá pověřený zaměstnanec smluvního partnera Letiště Praha 

potvrzením převzetí každé dodávky Zboží v místě dodání na dodacím listu. 
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2) MAFRA odpovídá za to, že veškeré Zboží pro Letiště Praha bude dodáno 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. 

  

3) Odchylky v počtu objednaného Zboží či jiné vady dodávky Zboží reklamuje Letiště 

Praha u MAFRA 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“). MAFRA odpovídá za Vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží 

v době přechodu nebezpečí škody na zboží tj. převzetím každé dodávky Zboží podpisem 

na dodacím listu. 

 

4) Letiště Praha Vady Zboží dostatečně popíše a v případě kvalitativní Vady přiloží výtisk, 

který tyto Vady dokládá. MAFRA 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 

Smluvní ceny. Reklamace je možné uplatnit u kontaktní osoby MAFRA uvedené v čl. 

VI. odst. 5) Smlouvy. 

 

5) Reklamované Vady je MAFRA povinna na své náklady odstranit dle podmínek a 

způsobem výše uvedeným, a to bezodkladně v nejbližším možném termínu,  nejpozději 

do 1 pracovního dne ode dne v němž byla Vada  ze strany Letiště Praha písemně 

oznámena MAFRA. 

 

6) MAFRA přejímá závazek, že dodané Zboží splňuje veškeré požadavky obecně 

závazných právních předpisů, které se na toto Zboží vztahuje. 

 

7) Další nároky Letiště Praha plynoucí mu z titulu vad plnění z obecně závazných právních 

předpisů tím nejsou dotčeny. 

 

8) Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na něm přechází na Letiště Praha dnem 

převzetí Zboží v Místě dodání potvrzením na dodacím listě, podepsaným oprávněnými 

zástupci Smluvních stran. 

 

 

 

V. Doba trvání Smlouvy 

 

1) Tato Smlouva  nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem 1.1.2017. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2017. 

  

2) Tuto Smlouvu lze ukončit:  

a) písemnou dohodou Smluvních stran k datu v ní uvedeném; 

b) výpovědí této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou na základě písemné výpovědi  s 

dvouměsíční  (2) výpovědní dobou; výpověď Smlouvy se realizuje  písemně 

doporučeným dopisem na adresu druhé Smluvní strany; výpovědní doba začíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná 

výpověď doručena druhé Smluvní straně; nebo 
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c) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 

kteroukoliv Smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají  dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní strany. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1)  Tato Smlouva a práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 

2)  Smluvní strany se dohodly, že veškeré nejasnosti či spory z této Smlouvy vyplývající a 

v souvislosti s ní budou řešit především vzájemným jednáním s cílem dosažení řešení 

přijatelného pro všechny Smluvní strany. Pokud Smluvní strany nemohou vyřešit takový 

spor, bude tento spor řešen prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu v souladu 

se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3)  Smluvní strany se dohodly, že považují veškeré informace obsažené ve Smlouvě nebo 

získané v souvislosti s ní za důvěrné. Bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 

strany nesmí žádná ze Smluvních stran takové informace sdělit jakékoli třetí straně, vyjma 

případů, kdy: 

a) mají Smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo pravomocným 

rozhodnutím soudu nebo správního orgánu; nebo 

b) jsou předmětné informace již veřejně dostupné v souladu s příslušnými právními 

předpisy nebo Smlouvou; a/nebo 

c) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti; a/nebo 

d) druhá Smluvní strana dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace písemný 

souhlas. 

 

Letiště Praha je však oprávněno zpřístupnit tuto Smlouvu a/nebo důvěrné informace 

získané na základě a/nebo v souvislosti s ní společnosti Český Aeroholding, a.s., IČO: 

248 21 993, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 („CAH“) a všem 

společnostem, jež jsou členem stejného koncernu ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném a účinném 

znění (dále jen „ZoK“). 

MAFRA je však oprávněna zpřístupnit tuto Smlouvu a/nebo důvěrné informace získané 

na základě a/nebo v souvislosti s ní všem společnostem, jež jsou členem stejného 

koncernu ve smyslu příslušných ustanovení ZoK.  

 

 

4) Veškeré případné změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou 

písemných dodatků podepsanými oběma Smluvními stranami. 

 

5)  Doručování písemností: 

 

 

5.1 Kontaktní spojení na MAFRA: 

5.1.1 Pro doručování písemností platí, že se provádí do sídla uvedeného v záhlaví 

této Smlouvy nebo nového sídla oznámeného písemně druhé Smluvní straně 

nebo zapsaného v obchodním rejstříku.  

5.1.2 Kontaktní zaměstnanec MAFRA :

5.1.3 Telefonické spojení:  
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5.1.4 Elektronická (e-mailová) adresa: 

 

  

5.2 Kontaktní spojení na Letiště Praha: 

5.2.1 Pro doručování písemností platí, že se provádí do sídla uvedeného v záhlaví 

této Smlouvy nebo nového sídla oznámeného písemně druhé Smluvní straně 

nebo zapsaného v obchodním rejstříku. 

5.2.2 Kontaktní osoba Letiště Praha:  

5.2.3 Telefonické spojení:  

5.2.4 Elektronická (e-mailová) adresa: 

 

 

5.3  Výše v tomto odstavci 5), pododst. 5.1 a 5.2  uvedená kontaktní spojení Smluvních 

stran zůstávají v platnosti do doby, než bude změna kontaktního spojení písemně oznámena 

druhé Smluvní straně. 

 

5.4 Pro účely doby dojití zpráv mezi Smluvními stranami se namísto § 573 občanského 

zákoníku uplatní následující pravidla: Není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno 

jinak, zavazují se Smluvní strany činit veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení dle této 

Smlouvy písemně a tato budou považována za řádně doručená druhé Smluvní straně 

osobně, kurýrní službou poskytující ověření doručení, doporučenou poštou na adresu druhé 

Smluvní strany, a to tak, jak jsou tyto adresy a spojení uvedeny v čl.VI., odst. 5) této 

Smlouvy nebo na jinou adresu a spojení, kterou příslušná Smluvní strana oznámí druhé 

Smluvní straně způsobem podle tohoto ustanovení:: 

5.4.1 v den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo 

doručení kurýrní službou; nebo 

5.4.2 v den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo 

5.4.3 v třetí den po prokazatelném odeslání, jestliže Smluvní strana na adrese platné 

pro zasílání pošty k jejím rukám podle Smlouvy nebo podle obchodního rejstříku 

zásilku nepřevezme (a to včetně doporučené pošty). 

 

6) Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že: 

(i) Smluvní strany jsou  oprávněny započíst své vzájemné splatné i nesplatné 

pohledávky výlučně na základě písemné dohody s druhou Smluvní stranou 

s výjimkou pohledávek uvedených v čl. III. této Smlouvy, u nichž možnost 

zápočtu bez dalšího vyplývá ze samotné dikce článku III. této Smlouvy. 

(ii) Ani jedna ze Smluvních stran není oprávněna jakkoli zastavit či zatížit právem 

třetí osoby jakékoli své pohledávky za druhou Smluvní stranou vyplývající 

z této Smlouvy. 

(iii) Ani jedna ze Smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést jakákoli 

svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

druhé Smluvní strany, a to ani částečně. 

 

7) Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude 

to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, 

jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto 

Smlouvou jako celkem. 

 

8) Smluvní strany na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku berou 

nebezpečí změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Smluvních 

stran zvlášť hrubý nepoměr. Smluvním stranám tak nevznikne právo domáhat se obnovení 



9/10 

jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností, jak předpokládá ustanovení § 

1765 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

9) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají za podmínek v obchodním styku 

obvyklých, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s ním souhlasí, a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

10) Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné 

zkrácení), § 1796 (lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem), § 

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 o lichvě. 

c) S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Smluvní 

strany dále v souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku dohodly, že pro 

účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o 

smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

d) Smluvní strany  se vzdávají práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 

2000 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

11) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Letiště Praha obdrží jedno (1) vyhotovení této Smlouvy a MAFRA obdrží jedno 

(1) vyhotovení této Smlouvy. 

 

12) Smluvní strany sjednávají, že si nepřejí, 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. 

 

13) Letiště Praha upozorňuje a MAFRA bere na vědomí, že Letiště Praha je osobou uvedenou 

v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

14) Smluvní strany se dohodly, že údaje o cenách a případných slevách a údaje o místu dodání  

tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat 

jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany 

prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti 

uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

  

15)  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 Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli 

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace 
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při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně 

uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

 

16) Odpověď 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. 

 

17) Názvy jednotlivých článků a odstavců Smlouvy jsou uváděny pouze pro přehlednost textu 

a  při výkladu Smlouvy k nim nebude přihlíženo. 

 

18) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

si Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 

Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních 

stran. 

 

19) Smluvní strany prohlašují, že uzavřít tuto Smlouvu je jejich svobodná, pravá a vážně 

míněná vůle a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci Smluvních stran své podpisy. 

 

20) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 

a) Příloha č. 1 – Rozsah dodávek Zboží ze strany MAFRA 

b) Příloha č. 2 – Úplata za služby propagace Letiště Praha 

 

 

 

 

 

V Praze dne  30. 12. 2016             V Praze dne  30. 12. 2016 

 

za MAFRA, a.s. za Letiště Praha, a. s. 

 

 

 

...................................                                                 ……………………………   

Ing. Štěpán Košík                                                       Ing. Jiří  Kraus 

předseda  představenstva    předseda představenstva  

MAFRA, a.s.    Letiště Praha, a. s.    

        

    

 

 

……................................. ……................................. 

Ing. Michal Berka  Ing. Jiří Petržilka  

místopředseda představenstva                       člen představenstva  

MAFRA, a.s.                     Letiště Praha, a. s. 




