
Obchodm’ spoleénost:

SMLOUVA o SPOLUPRACI

I. SMLUVNi STRANY
Zoo Brno a stanice zéjmovych éinnosti, pi‘ispévkové organizace

se sidlem: U Zoologické zahrady 46, Brno
zastoupené: MVDr. Martinem Hovorkou, reditelem
16: 00101451
016:: CZOOlOl451
zépis v OR: Pr 1 l/KSBR Krajsky soud v Brné
éislo L'létu: 372604403/0300

déle jen ,,KLIENT“
na strané jedné

a

Obchodni spoleénost: MAFRA, a. S.
St: sidlem: Praha 5, Karla Engliée 519/11, PSC 150 00
zastoupené: Ing. Michal Berka, mistopfedsedou predstavenstva

a Mgr. Michalem Hanékem, élenem predstavenstva
16: 453 13 351
DIC: CZ 45313351
éislo fiétu: 1218942-011/0100
zépis v OR: Méstsky soud v Praze, oddil B, Vloika ('2. 1328

déle jen ,,MAFRA“
na strané druhe'

II. UéEL SMLOUVY
Uéelem smlouvy je fiprava podminek, za nichi si smluvm’ strany vzéjemné poskytnou plném’ ve
sluibéch v rémci programu spoleénosti MAFRA s nézvem iDNES Premium, jehoZ bliiéi specifikace
je uvedena na internetovych strénkéch http://www.idnes.cz (déle jen ,,Program“), a fiprava realizace
fihrady tohoto plnéni a zépoétu vzéjemnych pohledévek v souladu s ustanovem’m § 1982 a nésl. zékona
6. 89/2012 Sb., obéanského zékom’ku.

III. PREDMET SMLOUVY
3.1 Zévazky KLIENTA

a) KLIENT se zavazuje poskytnout spoleénosti MAFRA plnéni, které je bliie specifikovéno
Vpriloze 6. 1 této smlouvy.

b) Cena poskytnutych sluieb bude éinit 78 000 Ké véetné DPH za kalendéi‘ni mésic.

c) KLIENT se zavazuje dodat spoleénosti MAFRA pro inzertni plném’ uvedene’ v bodé 3.2. rédné
podklady. KLIENT odpovidé MAFRA za prévni bezvadnost téchto podkladfi pro inzerci, jakoi i
samotné inzerce, kterou se rozumi, ie jejim zvefejnénim vrémci médil’ MAFRA nebudou
neoprévnéné zasaiena autorské préva tretich osob, jakoi ani jiné préva o oprévnéne’ zéjmy tretich
osob (zejména nikoliv v§ak jen prévo na ochranu osobnosti fyzicch osob, prévo na ochranu
dobré povésti prévnickych osob a prévo k ochranné znémce), a nebudou ani poruéeny obecné
za’wazné prévm’ predpisy, a ie v§echny finaném’ néroky vyplyvajici z uiiti autorskj/ch dél,
popripadé podobizen fyzickych osob budou ke dni pfedém’ podkladfi KLIENTEM uspokojeny.
V pfipadé, ie vznikne MAFRA fijma v dfisledku prévm’ch vad podkladfi nebo samotné nabidky,
zavazuje se KLIENT tuto fijmu MAFRA v plné vy§i nahradit; fijmou se vidy rozumi i néklady
soudniho éi rozhodéiho fizeni véetné nékladfi na prévm’ zastoupeni v téchto fizem’ch. Smluvni
strany sjednévaji, Ze MAFRA neni povinna v pripadé uplatném’ néroku treti osoby zdfivodu
prévnich vad nabidky, zahajovat soudni spory, je v§ak povinna Vidy takovy nérok tretl’ osoby
pfezkoumat a oznémit uplatném’ takového néroku bez zbyteéného odkladu KLIENTOVI.
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3.2. Zfivazky MAFRA
a) MAFRA se zavazuje poskytnout KLIENTOVI p0 dobu trvéni této smlouvy inzertnl' plném’

v médiich MAFRA dle mediaplénu uvedeného v pfiloze (E. 2 této smlouvy. Plném’ bude
spoleénosti MAFRA poskytovéno dle V§eobecnych obchodm’ch podminek spoleénosti MAFRA,
a.s. v aktuélni verzi (uvedenych na http://www.mafra.cz/vop). KLIENT prohla§uje, ie 36 s vyée
uvedenymi V§eobecnymi obchodnimi podminkami MAFRA, a.s. seznémil.

b) KLIENT je oprévnén vyuiit plnéni poskytnuté ze strany MAFRA pouze kpropagaci svych
vlastnich produktfi 6i sluieb. Kpropagaci tfetich osob je KLIENT oprévnén pouze p0
pfedchozim pisemném souhlasu MAFRA.

c) Cena poskytnutych sluieb bude éinit 78 000 Ké véetné DPH za kalendéfni mésic.

IV. DOBA TRVANI' SMLOUVY
Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

V. CENOVE A PLATEBNi PODMiNKY
5.1 Plném’
Obé strany se v souladu s ustanovenim § 26 zékona é. 235/2004 Sb. 0 DPH zavazuji si za uskuteénéné
plném’ vidy navzéjem vystavit a zaslat dafiovy doklad. Pi‘ipadné rozdily vzniklé v souvislosti se
zménami DPH jsou si partnef'i povinni uhradit.

5.2 MAFRA se zavazuje:
v souladu se zékonem o DPH vystavit a zaslat KLIENTOVI vidy k posledm’mu dni kalendéf’niho
mésice dafiovy doklad na poskytnuté plnéni podle bodu 3.2, tj. zékladni cena + DPH. Na dal‘iové
doklady vvznaéi "neproplécet - zépoéet“.

5.3 KLIENT se zavazuje:
v souladu se zékonem o DPH vystavit a zaslat MAFRA Vidy s DUZP k poslednimu dni kalendéfniho
mésice dafiovy doklad na poskytnuté plném’ podle bodu 3.1 vpfisluéném kalendéf‘m’m mésici. &
dafiovych dokladech vyznaéi "neproplécet - zépoéet". Dafiové doklady vystavi na MAFRA, a.s.,
Karla Engliée 519/] 1, PSC 150 00, Praha 5 - Smichov a zaéle na MAFRA.

5.4 Uhrady
Smluvm' strany sjednévaji jako vyhradni zpfisob vypofédéni vzéjemnych plnéni dle této smlouvy
vzéjemny zépoéet pohledévek. Pokud nedojde z jakychkoliv dfivodfi k vyrovnéni vzéjemnych plnéni, je
strana, které své plnéni poskytla, oprévnéna poiadovat fihradu. Strana, které plném’ neposkytla, je
povinna uhradit vznikly rozdil nejpozdéj i do patnécti dnfi 0d ukonéem’ trvém’ te’to smlouvy.

5.5 Zépoéet
Obé strany se dohodly na tom, 26 pohledévky jedné smluvni strany ztéto smlouvy budou po dobu
pfedpoklédané doby trvém' této smlouvy a déle 6 mésicfi p0 datu jejiho pfedpoklédane’ho zéniku (viz (:1.
IV.) zapoéitény pouze s pohledévkami druhé smluvni strany podle této smlouvy, ledaie by $6 smluvni
strany vy'slovné dohodly jinak. To neplati v pfipadé, kdy:
a) by $6 nékteré ze smluvm’ch stran ocitla v fipadku,
b) by byla pravomocné nafizena exekuce na majetek néktere' ze smluvnich stran,
c) by nékteré ze smluvnich stran opakované éi podstatnym zpfisobem poruéila svoje povinnosti podle
této smlouvy;
v takovém pfipadé je druhé smluvni Strana oprévnéna provést jednostranny zépoéet v souladu
s pfisluénymi prévnimi pfedpisy a to bez ohledu na splatnost jednotlivych faktur.
K zépoétu pfedpoklédanému v této smlouvé dochézi automaticky doruéenim pfl’sluéné faktury
v rozsahu, v jakém se kryje s jinou zépoétovou fakturou podle te’to smlouvy.
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5.6.
Obé smluvm’ strany se dohodly na tom, 2e reklamm’ obraty KLIENTA dosaiené v rémci této smlouvy
se pro (16e VYpoétu jakychkoliv sjednany'ch slev KLIENTA podle jinych smluv uzavfenych mezi
obéma smluvnimi stranami nebudou zohledfiovat.

VI. zAVEREéNA USTANOVENI
6.1 Poéet vyhotoveni
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaidé ze smluvnich stran obdrii po jednom
exempléfi.

6.2 Odstoupeni 0d smlouvy
Smluvni strana je oprévnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruéeni povinnosti
podle odstavce III. 3.1 a III. 3.2; fiéinky odstoupem’ nastévaji dnem doruéeni. Smluvni strany jsou
povinny do 7 dnfi od odstoupeni provést finanéni vypofédéni. Tim neni dotéeno prévo na odstoupeni
plynouci ze zékona.

6.3 Dodatky
Tato smlouva mfiie b)’/t doplfiovéna a ménéna pouze pisemné a se souhlasem obou smluvm’ch stran.

6.4 Ujednéni
Ve§keré ujednéni slovni i pisemné, které byla mezi smluvnimi stranami dohodnuta ve véci podle této
smlouvy pfed jejim uzavfem'm, ke dni podpisu smlouvy zanikaji a jsou plné nahrazeny touto smlouvou.

6.5 Rozhodné priivo
Tato smlouva se fidi éeskym prévem.

6.6 Obchodm’ sdélem’
KLIENT souhlasi s tim, aby mu MAFRA zasilala na jeho elektronickou adresu nevyiédané obchodni
sdéleni, na jeho adresu nevyiédany directmail a kontaktovala jej prostfednictvim nevyiédaného
telemarketingu s nabidkami tykajicimi se produktfi, obchodu a sluieb MAFRA o ostatm'ch spoleénosti
tvoficich s MAFRA holding. Tento souhlas je udélovén na dobu neuréitou a nezaniké zénikem této
smlouvy.

6.7. Pi‘ilohy
Tato smlouva mé dvé pfilohy: 1. Specifikace plném’ KLIENTA a 2. Mediaplén inzertm’ho plném’
MAFRA.

6.8 Przivnl' doloiky
a) MAFRA upozorr'luje KLIENTA ve smyslu § 431 zékona ('2. 89/2012 Sb., 2e jednotlivi zaméstnanci
MAFRA jsou oprévnéni jednat jen v rozsahu jim udéleného povéfenl' a jen ve vécech obvyklych pro
jejich pracovnl' pozici. Nésledujici smlouvy mfiie uzavirat anebo prévm’ jedném' éinit V zastoupeni
MAFRA Vidy pouze jeji statutémi orgén (zpfisobem jednéni navenek zapsany'Im do obchodniho
rejstfiku) nebo osoby témito statutémimi zéstupci Vyslovné ktomu povéfené na zékladé speciélni
pisemné plné moci, které bude vy’Islovné obsahovat zmocnéni k takovému fikonu: smlouvy o smlouvé
budouci, naklédéni sochrannymi znémkami a jinYmi pfedméty prfimyslove’ho vlastnictvi, uzaviréni
liceném’ch a podlicenénich smluv, vyjma béinych smluv sautory na pfispévky do médii, nabyti,
zatiiem’ 6i zcizem’ nemovitosti, jakékoliv zaji§téni éi utvrzem’ dluhfi jak MAFRA, tak tfetich osob
(véetné ujednéni o smluvnich pokutéch a uzném’ dluhu, ruéeni, finaném’ zéruky apod.), uzavfem'
zéstavni smlouvy a nabyti zastaveného majetku, vefejné nabidka, ujedném’ o zévdavku, jakékoliv
dispozice s obchodnim zévodem éi éésti zévodu tvofici samostatnou organizaéni sloiku, postoupeni
pohledévky, pfevzeti dluhu, pfistoupeni kdluhu, pfevzeti majetku, postoupem' smlouvy, jakékoliv
jednéni tykajici se cennych papirfi (véetné smének) éi podilfi v jinYch osobéch, dohoda o narovnéni,
vzdéni se préva a prominuti dluhu.
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b) ustanovem’ § 1799 a § 1800 zékona 6. 89/2012 Sb. se mezi stranami neuiiji.
c) ustanovem' § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zékona 0. 89/2012 Sb. se mezi
stranami neuiij 1’.
d) Tato smlouva nabyvé fiéinnosti dnem jejl’ho uverejnéni v registru smluv vedenym Ministerstvem
vnitra jako jeho sprévcem (déle jen sprévce registru smluv). Povinnost uverejnit smlouvu v registru
smluv na sebe pfebiré KLIENT. KLIENT odpovidé za fédné uverejném' smlouvy. kdyi smlouvu
k uvefejnéni zaéle bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji v§ak do 30 dnfi 0d uzavrem’ smlouvy sprévci
registru smluv. KLIENT se zavazuje zaslat bez zbyteéne’ho odkladu po obeem' zprévy sprévce
registru smluv, nejpozdéji v§ak do 3 mésicfi ode dne uzavreni smlouvy MAFRA potvrzeni sprévce
registru smluv o uverejnéni smlouvy nebo zprévu, ie smlouva uverejnéna nebyla véetné di’lvodu jejiho
neuverejnéni. Nebude-li tato smlouva uverejnéna v registru smluv do 3 (tri) mésicfi ode dne jejl'ho
uzavreni, s vyjimkou smluv, kdy je moiné provést opravu uverejnéni dle zékona, smlouva se 0d
poéétku ruéi, Smluvni strany 56 pro pripad zru§eni smlouvy 0d poéétku z dfivodu neuverejnéni smlouvy
V registru smluv uzavfit novou smlouvu se shodnym obsahem 3 2a shodnych obchodnich podml'nek
jako ve zru§ené smlouvé, a to na vyzvy kterékoli z nich do 30 dnfi 0d podém’ vyzvy. Nebude-li moiné
pro pripad zru§eni smlouvy od poéétku z dfivodu neuverejném’ smlouvy v registru smluv uzavrl't novou
smlouvu se shodnym obsahem a za shodnych obchodnich podminek jako ve zru§ené smlouvé, smluvm’
strany se zavazuji na vyzvu ktere’koli z nich pristoupit k narovném’ smluvm’ch vztahfi tak, aby
narovnénim doséhly shodného obsahu prév a povinnosti a shodnych obchodnich podminek jako ve
zruéené smlouvé a o narovném’ uzavrit pisemnou dohodu, které bude zverejnéna v registru smluv.

V Praze, dne .............................. V Bmé, dne........................

I .Za MAFRA; , / Za Zoo Brno a stanice zeijmovych émnosti
prispévkové organizace:

g. Michal Berka, mistopredseda predstavenstva MVDr. Martin Hovorka
/ Mgr. Michal Hanék, élen predstavenstva reditel

Zoo Brno a stanice zéjmovych Einnostl’,
pffspévkové organizace

U zoologické zahrady 46 (2)
v 635 00 Brno

1C: 00101451 »D1C; czoo1o1451
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Priloha E. 1 — Specifikace plnéni KLIENTA

- Umisténi MAFRY mezi partnery na webu Zoo Brno
— Vouchery pro ziskéni vstupenek do Zoo Brno:

o 600 celodennich vstupenek pro dospélého (po — ne)
- Vouchery budou opravfiovat k ziskéni volné vstupenky do Zoo Brno po platbé plné ceny za

vstupné do Virtuélni expedice Zoo Brno
- Platnost voucheri’l bude nastavena od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020
— Kody budou vygenerovény na strané MAFRA a dodény v souboru Excel na adresu

horakgibzoobrno.cz do 1.7.2020
- Zpracovéni unikétm’ch kOdfi na pokladné Zoo Brno je v kompetenci KLIENTA

VY§e uvedené pluém’ se rozuml' dohromady za celou dobu trvéni smlouvy o spolupréci.
Jeho celkové cena je 234.000,- Ké V6. DPH a bude fiétovéna po 3 splétkéch, tj. za kaidy kalendérm'
mésic sjednane’ doby trvénl' smlouvy o spolupréci ve vyéi 78.000,- Ké vé. DPH.
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Pi‘iloha é. 2 — Mediaplz’m inzertniho plnéni MAFRA

Néhled nabidky na hlavni strénce iDNES.cz / patro ‘I 1.5 mio
Titulnl' strana iDNES.cz Premium ‘ denné' 1 110 000 Kb 110 000 KC

Sponzorovany redakém’ élének 100 000 .
na iDNES.cz/Premium Clanek o nabidce Premium partnera étenéi‘fi 1 70 000 KC 70 000 K6

Pouténi nabidky formou novinky ve schrénce na V
Inbox. nebo Portmonka, nebo E- iDNES.cz, nebo jako push notifikace, nebo jako élének 45 000
mimino na E-mimino.cz uiivatelfi 1 20 000 KC 20 000 KC

1 calm hamGamma-1:5 7 2mmfl

NET cena ‘ sleva 67.76850% 64 463 Ké

v6 DPH (21%) 78 000 KC

Vyée uvedené inzertnl' plnéni bude ve vy§e uvedene’m objemu poskytnuto Vkaide’m mésici trvéni
smlouvy o spolupréci.
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