
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Číslo 16/ODD. PRODEJE/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma: 
se sídlem: 
jednající:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zápis v OR:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
00179540
CZ00179540
17938521/0100
Pr 876 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „KLIENT“ 
na straně jedné

a

Obchodní firma: 
se sídlem: 
zastoupená:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zápis v OR:

MAFRA, a. s.
Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 
Ing. Michalem Berkou, místopředsedou představenstva a 
Mgr. Michalem Hanákem členem představenstva 
453 13 351 
CZ 45313351
KB Praha 1, číslo účtu: 1162141-011/0100 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 1328

dále jen „MAFRA“ 
na straně druhé

II. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je úprava podmínek, za nichž si smluvní strany vzájemně poskytnou plnění ve 
službách (příp. v jiných aktivitách či zboží), které souvisí s produkty MAFRA (zejména s deníkem MF 
DNES dále jen „deník“) v areálu KLIENTA a úprava realizace zápočtu vzájemných pohledávek 
v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Závazky MAFRA

a) MAFRA se zavazuje poskytnout KLIENTOVI každodenní vydání deníku MF DNES v období:
1.8.2020-31.12.2020 PO-SO 60 výtisků
a to výlučně pro potřeby KLIENTA. Změny v množství výtisků zajistí MAFRA po předání 
písemného požadavku KLIENTA na email: 

b) Hodnota poskytovaného zboží bez DPH bude 81 819,- Kč
c) 10 % DPH z poskytovaného zboží bude 8 192,-Kč
d) CELKOVÁ HODNOTA POSKYTOVANÉHO ZBOŽÍ VČETNĚ DPH BUDE 90 001,-Kč
e) Dopravu zajistí distribuční společnost PNS. Výtisky budou přidány k běžnému nákladu MF 

DNES a dodány do areálu KLIENTA na místo urěení v čase totožném s časem závozu na 
prodejny tisku v regionu.

3.2 Závazky KLIENTA:

KLIENT se zavazuje poskytnout MAFRA v období: 1.8.2020 - 31.12.2020 propagaci ve formě:

a) Propagace loga MF DNES v areálu KLIENTA, logo poskytne MAFRA
b) Hodnota poskytovaných služeb bez DPH bude 81 819,- Kč



c) 21 % DPH z poskytnutých služeb bude 17 182,- Kč
d) Celková hodnota poskytnutých služeb včetně DPH bude 99 001,- Kč

e) KLIENT se zavazuje využívat výtisky deníku Mladá fronta DNES dodané mu podle odst. 3.1. 
pouze pro své podnikatelské aktivity.

f) KLIENT se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů, od začátku plnění smlouvy, doklady o 
uskutečněném plnění - fotodokumentaci na email: 

IV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2020 do 31.12.2020

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Plnění
Plnění smluvních stran jsou poskytována za běžné (obchodní) ceny včetně DPH dle platných ceníků 

obou smluvních stran.

5.2. MAFRA se zavazuje:
vždy do 7 dnů po ukončení dodávky za celý měsíc vystavit a zaslat v souladu se zákonem o DPH 
daňový doklad na poskytnutá plnění podle bodu 3.1., tj.základní cena + DPH na adresu KLIENTA.
Na daňovém dokladu vyznačí „ NEPROPLÁCET - ZÁPOČET“.

5.3. KLIENT se zavazuje:
nejpozději 10 dnů po posledním dni v kalendářním měsíci vystavit a zaslat MAFRA, daňový doklad 
na poskytnutá plnění podle bodu 3.2. s rozpisem plnění v členění na základní cenu + DPH.

Na daňovém dokladu vyznačí „NEPROPLÁCET - ZÁPOČET., n částky 81 819,- Kč (celkem za 
rok) a u částky 9 000,- Kč (celkem za rok) „ uhraďte na účet KLIENTA“
Daňový doklad vystaví na MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 a zašle na MAFRA 
a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5.
K zápočtu vzájemných pohledávek dojde jednostranně posledním dnem měsíce, za nějž vznikly.

5.4. Penalizace a úhrady
Pokud nedojde z jakýchkoliv diivodí, k vyrovnání vzájemných plncí. je strana, které své plnění 
poskytla, oprávněná požadovat úhradu. Strana, která plnění neposkytla, je povinna uhradit vzniklý 
rozdíl nej později do 7 kalendářních dnů od data konání akce.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Kopie
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
exempláři.

6.2. Odstoupení od smlouvy a její výpověď
Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení odstavce III.3.1., III.3.2., 
V.5.4. účinky odstoupení nastávají dnem doručení. Smluvní strany jsou povinny do 7 kalendářních 
dnů od odstoupení provést finanční vypořádání. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních 
stran nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva 
měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.



6.3. Dodatky
Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

6.4. Ujednání
Veškerá ujednání slovní i písemná, která byla mezi smluvními stranami ve věci podle této smlouvy, ke 
dni podpisu smlouvy zanikají.

6.5. Rozhodné právo
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6.6. Obchodní sdělení
KLIENT souhlasí s tím, aby mu MAFRA zasílala na jeho elektronickou adresu nevyžádaná obchodní 
sdělení, na jeho adresu nevyžádaný directmail a kontaktovala jej prostřednictvím nevyžádaného 
telemarketingu s nabídkami týkajícími se produktů, obchodu a služeb MAFRA o ostatních společností 
tvořících s MAFRA holding. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a nezaniká zánikem této 
smlouvy.

6.7 Právní doložky
a) MAFRA upozorňuje KLIENTA ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že jednotliví zaměstnanci 
MAFRA jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro 
jejich pracovní pozici. Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení 
MAFRA vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního 
rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně ktomu pověřené na základě speciální 
písemné plné moci, která bude výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu: smlouvy o smlouvě 
budoucí, nakládání s ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví, uzavírání 
licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií, nabytí, 
zatížení či zcizení nemovitostí, jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak MAFRA, tak třetích osob 
(včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.), uzavření 
zástavní smlouvy a nabytí zastaveného majetku, veřejná nabídka, ujednání o závdavku, jakákoliv 
dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku, postoupení 
pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, jakákoliv 
jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách, dohoda o narovnání, 
vzdání se práva a prominutí dluhu.
b) ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
c) ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi 
stranami neužijí.

V Praze dne 31.7.2020

Ing. Michal Berka, 
místopředseda představenstva

Mgr. Michal Hanák, 
člen představenstva

V Havlíčkově Brodě dne JSI Ž02O

Mgr. David Ri 
ředitel Nemoi

ličenko, MHA 
íice Havlíčkův Brod


