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DIČ: 
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Číslo účtu : 
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a 
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Zastoupena: 

IČ: 

DIČ: 

prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

00098892 

CZ00098892 

česká národní banka, Na Příkopě 28, 
115 03 Praha 1 
36334811/0710 
9010 

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

Ing. Roman Kocúrek- 1. místopředseda představenstva 

Paolo Bee, MBA- 2. místopředseda představenstva 

463 42 796 

CZ46342796 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 695 . 

{dále jen "společnosn 

uzavřeli tuto 

Smlouva o reklamní spolupráci 
č. REKL000098 

uzavřená dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek FNOL umožnit uskutečnění reklamy společnosti na akci 

21. reprezentační ples Fakultní nemocnice Olomouc, pořádané dne 6. 3. 2020 ze strany FNOl 

v místě konání Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A (dále jako "akce"). Společnost se touto smlouvou 

zavazuje na základě této smlouvy a požadavku uvedeného v odst. 1 zaplatit FNOL dohodnutou cenu 

plnění. 

2. FNOL se dále zavazuje zajistit propagaci společnosti v rámci akce: 

- umístěni loga o delší straně min 2 cm ve videosmyčce, která bude prezentována na akci 

- umístění loga o delší straně min 1 cm na webových stránkách FNOL propagujících akci 

- umístění loga o delší straně min 1 cm na tiskovinách propagujících akci. 



ll. 

Další ustanovení 

1. FNOL se zavazuje, že veškeré materiály sloužíd k uskutečnění reklamy společnosti, které maj[ 

být využity v rámci reklamního plnění, umlstí a odinstaluje/odstraní v místě konání akce osobně. 

FNOL se zavazuje poskytnout společnosti fotodokumentaci z průběhu akce specifikované v čl. I. bodu 

2., včetně popisu umístění reklamy spo lečnosti, uvedení označení akce, na které byla propagace 

poskytnuta, informace o předpokládaném množství propagací oslovených osob a celkového 

zhodnocení propagace a vzájemné spolupráce, která bude tvořit přílohu faktury vystavené FNOL dle 

čl. 111. této smlouvy. 

111. 

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. I. činí 55.000,- Kč (slovy: 

padesátpěttisíc korun českých)+ DPH. 

2. Cena plnění bude společností uhrazena na základě faktury vystavené ze strany FNOL. FNOL je 

oprávněna fakturu vystavit po řádném splnění závazku specifikovaného v předmětu této smlouvy. 

Faktura bude doručena objednateli v elektronické podobě na adresu podatelna@ohlzs.cz. Společnost 

prohlašuje, že při učinění požadavku uvedeném v čl. I. odst. 1. byla seznámena se skutečností, že 

splatnost ceny počne běžet po uskutečnění zdanitelného plnění resp. vždy po vystavení příslušného 

daňového dokladu, a to bez ohledu na datum podpisu této smlouvy, tuto skutečnost vzala na vědomi 

a s tímto souhlasí. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných 

právních předpisů . Na faktuře bude uvedeno číslo této smlouvy. V případě nesprávnosti či neúplnosti 

faktury, či nepřiloženi fotodokumentace dle čl. ll. bodu 1 této smlouvy, je společnost oprávněna 

fakturu otiratem vrátit FNOL s uvedením důvodu vrácení. V tomto případě přestává běžet původní 

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury 

společnosti. 

3. Společnost se zavazuje zaplatit cenu dle odst. 1 tohoto článku nejpozděj i do 30 dnů od data 

doručení faktury dle odstavce 2 tohoto smluvního článku, a to bezhotovostním převodem na účet 

FNOL uvedený záhlaví této smlouvy, který bude shodně uvedený na faktuře. Částka se považuje za 

uhrazenou dnem jejího připsán i na účet FNOL. 

4. Dostane-li se společnost do prod lení s platbou částky dle odst. 1. tohoto smluvního článku, 

zavazuje se zaplatit FNOL úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů . 

S. FNOL prohlašuje, že: 

(i) jí uvedené číslo účtu pro poukázání plateb na daňových dokladech bude odpovídat účtu, 
který nahlásil správci daně, 

(ii) ne ní tzv. nespolehlivým plátcem dle § lOGa zákona č. 23S/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předp isů (dále jen zákon o DPH) 

(iii) plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH. 

6. FNOL se zavazuje v případě změn skutečností dle výše uvedeného bodu S. této smlouvy 

neprodleně informovat společnost a doložit mu tyto změny. V případě nesplnění povinnosti dle bodu 

S. a tohoto bodu, nebo v případě , že objednatel zjistí, že (i) FNOL uvedené číslo účtu neodpovídá 

účtu, který nahlásila správci daně nebo (ii) že FNOL je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o 

DPH nebo (iii) FNOL neplní veškeré své povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH, je 

společnost oprávněna pozastavit úhradu všech splatných pohledávek FNOL až do výše daňové 

povinnosti FNOL dle zákona o DPH, týkající se celkového plnění FNOL dle této smlouvy, tj. daně 



vypočtené ze základu daně odpovídajícího odměně sjednané v této smlouvě včetně spotřební daně, a 

to až do prokázáni splnění povinností dle tohoto bodu. Vystaví-li FNOL fakturu s jiným číslem účtu, 

než které nahlásila správci daně a je uveřejněno, je společnost oprávněna vrátit FNOL fakturu 

k opravě. 

IV. Ochrana důvěrných informací 
1. Každá smluvní strana je povinna (i) nakládat s veškerými informacemi, které jsou obsahem této 

smlouvy, jež získala nebo obdržela v důsledku uzavření této smlouvy nebo plnění povinností z ní 

vyplývajících a v souvislosti s jednáními ohledně uzavřeni této smlouvy, jako s informacemi přísně 

důvěrnými a (ii) bez předchozího písemného souhlasu příslušné smluvní strany tyto důvěrné 

informace nezveřejnit ani jinak nesdělit žádné třetí osobě, přičemž tato povinnost se nevztahuje na 

poskytování informací společnosti v rámci skupiny OHL. 

2. Povinnost zachovávat důvěrnost informací podle ustanovení článku IV.l. této smlouvy se 

nevztahuje v příslušném rozsahu na následující případy: (i) sdělení důvěrných informací je 

vyžadováno soudem, právními předpisy, rozhodnutím orgánu státní správy nebo jiným regulačním 

orgánem nebo orgánem dohledu v souladu a na základě zákona; (ii) důvěrné informace byly získány 

ze zdroje nesouvisejícího s druhou smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle nejlepších znalostí 

druhé smluvní strany povinen zachovávat důvěrnost takových informací; (iii) důvěrné informace jsou 

nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku jejich neoprávněného zveřejnění v rozporu s 

touto smlouvou; (iv) důvěrné informace se staly známé smluvním stranám před jejich zpřístupněním; 

nebo (v) sdělení důvěrných informací odborným poradcům, spolupracovníkům či obchodním 

partnerům některé ze smluvních stran za účelem plnění této smlouvy za podmínky, že příjemci 

důvěrných informací jsou vázáni povinností zachování důvěrnosti nejméně ve stejném rozsahu, jak je 

stanovenov článku IV.l. této smlouvy. 

3. Žádná smluvní strana bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není 

oprávněna zveřejnit, jinak zpřístupnit třetí osobě či učinit nebo nechat učinit jakékoli oznámení pro 

sdělovací prostředky týkající se této smlouvy a plnění smluvnich stran dle této smlouvy, včetně ceny 

za poskytnuté služby. Uvedený zákaz se nevztahuje na poskytování informací společností v rámci 

skupiny OHL. Nicméně informace o tom, že FNOL je dodavatelem služeb pro společnost je věcí 

veřejnou a obě smluvní strany ji mohou šířit bez souhlasu druhé smluvní strany vhodnými cestami se 

zachováním dobrého jména druhé smluvnr strany a aniž by se přitom dopustily jakéhokoli nekalého 

soutěžního jednání. 

4. Povinnosti dle výše uvedených bodů přetrvají po ukončení této smlouvy a zavazují smluvní 

strany po dobu 31et ode dne ukončení smlouvy. 

v. 
Závěrečná ujednání 

1. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí 

ustanoveními příslušných právních předpisů české republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. Pří realizací této smlouvy je FNOL povinna řídit se Grafickým manuálem 

společnosti a dále pravidly, zásadami a principy Etického kodexu společnosti a Protikorupční politiky 

skupiny OHL z ledna 2015, přičemž FNOL podpisem této smlouvy potvrzuje, že s těmito pravidly byl 

seznámen (viz www.ohlzs.cz) a zavazuje se je dodržovat. Nebudou-li tato pravidla dodržena, je FNOL 

povinna bez zbytečného odkladu po upozornění společností, uvést svoji činnost pro společnost do 

souladu s výše uvedenými pravidly, případně jinak napravit své pochybení 

2. Pověřenými osobami pro realizaci předmětu plnění jsou: 



Za FNOL: 

Za společnost: 

Jindra Horáková tel. 588 443 128, e-mail: jindra.horakova@fnol.cz 

Mgr. Jana Matulajová, tel. 541 572 262, e-mail: jmatulajova@ohlzs.cz 

Tyto osoby nemajf oprávněni disponovat touto smlouvou, uzavfrat k ní dodatky, či přijímat jakékoliv 

její změny. Taková oprávnění jsou nadále v plné dispozici statutárních orgánů smluvních stran. 

3. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 

časového, územnfho nebo jiného rozsahu ve smlouvě je určeno autonomní dohodou smluvních stran 

a soud nenf oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

4. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe společnost převzala nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 

situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 

smlouvy nastat. 

5. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 

89/2012 Sb., občanského zákonfku, se vylučuje. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani 

pohledávky z nf vyplývajíd. Kvitance za částečné plnění a vraceni dlužn!ch úpisů s účinky kvitance se 

vylučujf. 

6. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní 

straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlavf této 

smlouvy. V případě pochybností se má za to, že pfsemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou 

byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti. 

7. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být v písemné podobě, na téže listině 

podepsány oběma smluvními stranami a chronologicky vzestupně očíslovány. 

8. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotovenfch s platnosti originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném vyhotovení. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v Registru smluv. 

10. Společnost souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v Registru 

smluv. 

11. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle. 

12. Smluvnf strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím 

obsahem souhlasí a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými 

.. 




