
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Plzeň 2015, zapsaný ústav       

IČ: 29109124 
DIČ: CZ29109124 
se sídlem: Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň 
vedená v rejstříku ústavů u KS v Plzni, v oddílu U, vložce 78 
zastoupená Ing. Jiřím Suchánkem, ředitelem 

(dále v textu jen ZÁJEMCE) 

a 

Mgr. Alena Výborná 

IČ: 74534165 
se sídlem Klatovská třída 2866/214, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí 
fyzická osoba – podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku 
není plátcem DPH 

(dále v textu jen ZPROSTŘEDKOVATEL) 

tuto 

SMLOUVU O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
ve smyslu ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

čl. 1  
Předmět a rozsah smlouvy 

1.1. ZPROSTŘEDKOVATEL se zavazuje, že ZÁJEMCI zprostředkuje uzavření smlouvy/smluv, jejímž/jejichž předmětem 
bude poskytnutí sponzorského příspěvku a/nebo jiného sponzorského plnění a/nebo jiného plnění spojeného 
s realizací projektů Plzeň Design Week a/nebo Festival světla BLIK BLIK a/nebo jiných projektů realizovaných 
ZÁJEMCEM, a to s osobou/osobami přímo určenými ZÁJEMCEM a/nebo ZÁJEMCEM schválenými na doporučení 
ZPROSTŘEDKOVATELE a ZÁJEMCE se zavazuje uhradit ZPROSTŘEDKOVATELI ZA zprostředkování provizi.  

1.2. Třetí osoba, s níž má ZÁJEMCE zájem uzavřít zprostředkovávanou smlouvu, je definována pouze obecně takto: 
jakákoliv solventní osoba bez negativně vnímatelné či jakkoliv kontroverzní historie či náplně činnosti, s níž by 
mohl mít ZÁJEMCE zájem spojit své dobré jméno jakožto s partnerem projektů Plzeň Design Week / Festival 
světla BLIK BLIK a dalších projektů realizovaných v rámci projektu DEPO2015. 

1.3. Účelem smlouvy je vedle zajištění sponzorského příspěvku/jiného plnění také péče o stávající partnery/sponzory 
ZÁJEMCE v rozsahu a formě dle dohody se ZÁJEMCEM, dále zpracování administrativní agendy související zejm. 
s uzavíráním smlouvy se sponzorem atp. 

čl. 2  
Provize 

2.1. ZPROSTŘEDKOVATELOVI vznikne právo na provizi okamžikem, kdy třetí osoba splní povinnost ze 
zprostředkovávané smlouvy, zejména povinnost poskytnout sponzorský příspěvek nebo jiné penězi ocenitelné 
plnění.   

2.2. Provize se sjednává ve výši xx % z výše sponzorského příspěvku, resp. stanovené hodnoty jiného penězi 
ocenitelného plnění (bez DPH). Pro odstranění pochybností se sjednává, že v případě poskytnutí sponzorského 
příspěvku v materiálním (nefinančním) plnění bude provize placena v Kč a bude určena ze skutečné hodnoty 
(např. ceníkové kupní ceny) poskytnutého plnění (bez DPH).  

2.3. V odměně ZPROSTŘEDKOVATELE není zahrnuta daň z přidané hodnoty, která se připočte k odměně ve výši 
stanovené zákonem, a to za předpokladu, že ZPROSTŘEDKOVATEL je plátcem DPH. 



2.4. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty náklady ZPROSTŘEDKOVATELE spojené se zprostředkováním, stejně jako 
náklady na další činnosti dle této smlouvy, zejména na administrativní a jiné pomocné práce, včetně opisů, jakož 
i náhrada za promeškaný čas, odměna za čas strávený na jednáních, odměna za poskytnutí licence apod. 

2.5. Provize bude uhrazena ZÁJEMCEM ZPROSTŘEDKOVATELOVI bezhotovostně do patnácti (14) dnů od doručení 
faktury ZÁJEMCI v elektronické formě na emailovou adresu fakturace@plzen2015.cz. ZÁJEMCE je oprávněn 
vystavit fakturu nejdříve v okamžiku vzniku nároku na provizi (tj. v okamžiku připsání finanční částky poskytnuté 
třetí osobou na bankovní účet ZÁJEMCE, anebo převzetím nepeněžitého plnění ze strany ZÁJEMCE). 

2.6. Okamžikem uhrazení provize je okamžik odepsání peněžité částky z účtu ZÁJEMCE ve prospěch bankovního účtu 
ZPROSTŘEDKOVATELE. 

čl. 3  
Mlčenlivost 

3.1. ZPROSTŘEDKOVATEL se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se ZPROSTŘEDKOVATEL 
dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou. 

3.2. Shora uvedené povinnosti může ZPROSTŘEDKOVATELE zprostit jedině ZÁJEMCE svým prohlášením a po jeho 
zániku jeho právní nástupce. 

3.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost 
ZPROSTŘEDKOVATELE překazit spáchání trestného činu. 

3.4. V rozsahu vhodném a účelném s přihlédnutím k obsahu této smlouvy ZPROSTŘEDKOVATEL nemá dále povinnost 
mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivým jednáním v rámci obstarávání PŘÍKAZU, 
pokud je podle této smlouvy ZPROSTŘEDKOVATEL oprávněn svěřit zprostředkování uzavření kupní smlouvy 
jinému. 

3.5. Povinností mlčenlivosti není ZPROSTŘEDKOVATEL vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným 
orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a ZÁJEMCEM nebo jejich právními nástupci. 

čl. 4  
Pravidla součinnosti, licence 

4.1. ZÁJEMCE se zavazuje ZPROSTŘEDKOVATELOVI poskytovat řádné, úplné a pravdivé informace mající význam pro 
jeho rozhodování o uzavření smlouvy. 

4.2. ZÁJEMCE se zavazuje ZPROSTŘEDKOVATELOVI na jeho dotaz sdělit informace o uzavření zprostředkovávané 
smlouvy a o obdržení plnění od třetí osoby. 

4.3. ZPROSTŘEDKOVATEL je povinen před každým jednáním informovat ředitele ZÁJEMCE o tom, s kým se potká a za 
jakým účelem, a to buď emailem či telefonicky. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat zejména prostřednictvím 
nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem).  

4.5. Před podpisem smlouvy s třetí osobou poskytne ZPROSTŘEDKOVATEL ZÁJEMCI kompletní dokumentaci včetně 
použitých prezentací, vizuálních návrhů atd. (dále jen „dokumenty“), když současně s tímto poskytnutím uděluje 
ZPROSTŘEDKOVATEL ZÁJEMCI licenci k veškerým těmto dokumentům.  

4.5.1. Smluvní strany pro odstranění pochybností výslovně sjednávají, že ve smyslu ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ZPROSTŘEDKOVATEL touto smlouvou poskytl ZÁJEMCI licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, 
když licence se sjednává jako výhradní, časově, množstevně a územně neomezená. 

4.5.2. Je-li k užití dokumentů potřeba udělení licence ze strany třetí osoby, odlišné od ZPROSTŘEDKOVATELE, zavazuje 
se ZPROSTŘEDKOVATEL na vlastní náklad zajistit všechny potřebné souhlasy ze strany třetích osob a zajistit 
ZÁJEMCI neodvolatelnou, časově a územně neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného 
nebo použitého ZPROSTŘEDKOVATELEM při plnění této smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či 
jiným změnám autorského díla. 

4.5.3. Licence ve smyslu této smlouvy se poskytuje na všechny projekty, grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, 
výstupy a výsledky v částech nebo v celku plnění předmětu smlouvy získává jejich odevzdáním ZÁJEMCI 
ZÁJEMCE licenci k jejich dalšímu užití v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení s tím, že ZÁJEMCE je oprávněn 
jakoukoli část díla upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným dílem a zároveň není omezen jeho užitím na 
vyjmenovaném území ani po stanovenou dobu. ZPROSTŘEDKOVATEL tak uděluje ZÁJEMCI výhradní oprávnění 



k výkonu práva užít dokumenty ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu časovém a množstevním, pro 
území celého světa, vč. jeho rozmnožování. 

4.5.4. ZÁJEMCE je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci (postoupit licenci) v úplném rozsahu zahrnujícím 
všechna licenční oprávnění shora specifikovaná, přičemž bude-li poskytnuta podlicence (postoupena licence) 
za úplatu (odměnu), tato náleží výhradně ZÁJEMCI.  

4.5.5. ZPROSTŘEDKOVATEL prohlašuje, že dokumenty nebudou při jejich předání ZÁJEMCI zatíženy jakýmikoliv právy 
třetích osob. Pro případ, že by se na dokumentech podílely autorsky i jiné osoby než ZPROSTŘEDKOVATEL 
(zejména subdodavatelé), zajistil si oprávnění s dokumenty nakládat a oprávnění poskytovat licenci (podlicenci) 
k jejich užití v neomezeném rozsahu (tj. neodvolatelnou, časově a územně neomezenou výhradní licenci). 
V případě, že se toto prohlášení ukáže být nepravdivým, je ZPROSTŘEDKOVATEL povinen nahradit ZÁJEMCI 
veškerou škodu a/nebo nemajetkovou újmu, která mu v této souvislosti vznikne. 

4.5.6. Odměna za poskytnutou licenci je zahrnuta v provizi dle čl. 2 této smlouvy. ZPROSTŘEDKOVATEL tedy není 
oprávněn požadovat nad rámec provize žádnou další odměnu ve vztahu k licenci dle tohoto článku smlouvy. 

4.5.7. ZÁJEMCE není povinen svolení a oprávnění udělená mu ZPROSTŘEDKOVATELEM podle tohoto článku využít. 

4.6. ZPROSTŘEDKOVATEL není oprávněn svěřit provádění zprostředkování jinému. 

4.7. Tato smlouva o zprostředkování není výhradní, ZÁJEMCE není nikterak omezen ve své činnosti, tj. je oprávněn 
bez omezení uzavírat smlouvy tak, jako před uzavřením této smlouvy, zároveň je oprávněn uzavírat i smlouvy o 
zprostředkování stejného či obdobného obsahu s dalšími osobami.   

čl. 5  
Limitace náhrady újmy 

5.1. Smluvní strany si sjednávají, že ZÁJEMCE je povinen ZPROSTŘEDKOVATELI nahradit nebo odčinit případnou újmu, 
za níž ZÁJEMCE odpovídá, a to až do výše provize. 

5.2. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v případech újmy ZÁJEMCE na jeho přirozených právech, v případě újmy 
způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a dále v případech, kdy ZÁJEMCE je spotřebitelem. 

čl. 6  
Doba trvání smlouvy, výpověď smlouvy, zveřejnění smlouvy 

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

6.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu v 30denní lhůtě s tím, že 
výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. ZPROSTŘEDKOVATEL má nárok na provizi 
i v případě, kdy smluvní vztah mezi třetí osobou a ZÁJEMCEM vznikl z důvodu činnosti ZPROSTŘEDKOVATELE 
v době trvání této smlouvy.  

6.3. Výpověď tedy nemá vliv na nárok ZPROSTŘEDKOVATELE na provizi, pokud ZPROSTŘEDKOVATEL již splnil svůj 
závazek dle této smlouvy. 

6.4. ZPROSTŘEDKOVATEL bere na vědomí, že ZÁJEMCE je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), jestliže jsou splněny podmínky pro zveřejnění. ZÁJEMCE uveřejní smlouvu v souladu 
s citovaným zákonem.  

čl. 7  
Závěrečná ustanovení 

7.1. Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

7.2. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně 
příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. 
Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě 
ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, 
v platném znění. 

7.3. V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům 
ZÁJEMCE přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí 
doba plynout. 



7.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ZPROSTŘEDKOVATEL na sebe přebírá nebezpečí změn okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 OZ, a tedy zejména sjednávají, že závazky ZPROSTŘEDKOVATELE nelze pro změnu okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 1 OZ v budoucnu modifikovat co do jejich podstaty ani výše. 

7.5. Pohledávky ZPROSTŘEDKOVATELE z této smlouvy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu ZÁJEMCE 
postoupeny jiné osobě. 

7.6. Jakékoliv vzdání se práva nebo nevymáhání plnění povinnosti druhé smluvní strany podle této smlouvy nezbavuje 
příslušnou smluvní stranu práva domáhat se splnění této smlouvy v ostatním rozsahu a uplatnit v té souvislosti 
všechna svá práva. 

7.7. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se pro smluvní vztah smlouvou založený nepoužije. 

7.8. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle této smlouvy nelze použít směnku.  

7.9. V souladu s ust. § 2951 odst. 1 OZ se sjednává, že způsobí-li ZPROSTŘEDKOVATELE ZÁJEMCI škodu, bude tato 
škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li ZÁJEMCE jinak.  

7.10. Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 OZ sjednávají povinnost ZPROSTŘEDKOVATELE odčinit ZÁJEMCI 
nemajetkovou újmu, kterou ZPROSTŘEDKOVATEL způsobil. 

7.11. Smluvní strany si sjednaly, že závazek touto smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu této 
smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně 
před uzavřením této smlouvy.  Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. 

7.12. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7.13. Pokud se jedno nebo více ujednání smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, zůstávají ostatní ujednání v plném 
znění v platnosti a účinnosti a smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné či neúčinné ujednání jiným 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního 
neplatného či neúčinného ujednání. 

7.14. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

7.15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7.16. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy. 

V Plzni dne 13. května 2020 
 

Plzeň 2015, zapsaný ústav      

____________________________                             ____________________________ 
     Ing. Jiří Suchánek, ředitel                           Mgr. Alena Výborná 


