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Smlouva o spolupráci 
 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Smluvní strany:   
 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
IČO: 00101397  
DIČ: CZ00101397 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. Pr 35 
zastoupená: Stanislavem Mošou, ředitelem 
(dále jen „MDB“)  
 
a 
 
Asociace PCC, spol. s r. o.,  
se sídlem: Hybešova 307/59,  602 00 Brno 
IČO: 46980776 
DIČ: CZ46980776 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 8113 
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 
zastoupená: PhDr. Jurajem Grochem, jednatelem 
(dále jen „APC“) 
 
 

Preambule 
 
1. Obchodní společnost APC je dodavatelem redakční činnosti pro časopis Šalina a e-

Šalinu a má možnost v časopise Šalina a v e-Šalině zajišťovat prezentaci MDB. 
 
2. Časopis Šalina je měsíčník distribuovaný v městě Brně a je vydávaný v nákladu 50 000 

ks výtisků. Vydavatelem časopisu Šalina je Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 
3. e-Šalina je elektronická verze tištěné Šaliny propojená s odkazy na jízdní řády a změny 

v dopravě, která navíc umožňuje aktualizovat informace z dění ve městě Brně dle 
potřeby. 

 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

 
1. Společnost APC se zavazuje s účinností od 1. 2. 2021 (vychází šalina 02/2021) 

zajišťovat pro MDB ve sjednaném období: 
 

a) Redakční zpracování informací o MDB v časopise Šalina v ročním rozsahu: 
− 1x upoutávka na projekt měsíce na titulním listě – foto + avízo 
− 1x projekt měsíce – Tip Šaliny  
− 10x materiál v sekci Kudy a kam 
− 2x materiál různého žánru dle domluvy  
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− 1x křížovka o ceny  
 
b) zajistit webovou prezentaci MDB v e-Šalině: 

− prezentovat materiál Projekt měsíce s fotografií na hlavním banneru na webu e-
Šaliny (po rozkliknutí se otevře celý článek, lze doplnit např. oproti tištěné verzi o 
fotogalerii)  

− uveřejnit logo MDB s aktivním odkazem v sekci Kudy a kam na webu 
www.salina-brno.cz 

− uveřejnit soutěže na webu (dle zájmu) 
− zveřejnit články v sekcích Novinky / Aktuality / Kudy a kam (dle zájmu) 

 
Shora uvedené roční plnění (za období příslušných 12 měsíců) bude opakováno po 
celou dobu trvání smlouvy, nedojde-li dohodou ke změně obsahu či rozsahu tohoto 
plnění. 

 
Smluvní závazky ad a), b) budou ze strany APC plněny na operativní bázi – průběžně na 
základě požadavků MDB a možností APC vzhledem k edičnímu plánu.  

 
 
2. MDB se zavazuje: 
 

a) nahlásit požadavky na čerpání prostoru v časopise Šalina a dodat podklady ve 
stanovených termínech (viz. čl. V) 

 
b) pravidelně dodávat podklady pro prezentaci v e-Šalině (předpokládá se aktivní 

zasílání fotografií, tiskových zpráv, oznámení, zpravodajů atp.) 
 

c) dodat APC každý měsíc vstupenky na představení MDB jako ceny do soutěží, které 
APC uspořádá 

 
d) umístit logo časopisu Šalina na internetových stránkách Městského divadla Brno 

http://www.mdb.cz v sekci „Partneři“ s aktivním odkazem. 
 

 
Článek II 

Doba trvání smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023. 
 
2. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit dohodou nebo výpovědí ve 2 

měsíční výpovědní době, která začíná od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení druhé straně. 

 
3. V případě neplnění povinností sjednaných touto smlouvou mohou strany od smlouvy 

odstoupit a požadovat od druhé smluvní strany vrácení uhrazené částky či její alikvotní 
části. 

 
 

Článek III 
Finanční podmínky 

 
1. Za redakční zpracování a prezentaci dle této smlouvy uhradí MDB ročně dohodnutou 

částku v celkové výši: 66 000 Kč + DPH dle platných předpisů.  
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2. a) Částka za redakční činnosti poskytnuté v obd. 02/2021 – 01/2022 bude uhrazena na 

základě faktury (daňového dokladu) vystavené v 03/2021. 
 
b) Částka za redakční činnosti poskytnuté v obd. 02/2022 – 01/2023 bude uhrazena na 
základě faktury (daňového dokladu) vystavené v 03/2022. 
 

3. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 
právními předpisy.  

 
 

Článek IV 
Zvláštní ustanovení 

 
V případě zájmu vytvoří APC pro MDB marketingovou koncepci s využitím komunikačních 
prostředků Dopravního podniku města Brna, a.s. Podmínky vytvoření této koncepce budou 
stanoveny vzájemnou dohodou smluvních stran. 
 

 
Článek V 

Komunikace a předávání podkladů 
 
1. Podklady pro redakční zpracování informací o MDB je třeba dodat nejpozději do 10. 

dne měsíce, který danému číslu časopisu Šalina předchází, tzn. pro zveřejnění v čísle 
02/2019 (únor 2019) je třeba dodat podklady nejpozději do 10. 1. 2019. 
 

2. Podklady pro webovou prezentaci MDB v e-Šalině lze předávat průběžně. 
 
3. Kontaktními osobami pro plnění povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy 

jsou: 
 

za APC: 
PhDr. Juraj Groch, email:  jednatel 
PhDr. Jiřina Veselá, tel. , email: , šéfredaktorka 
Mgr. Inka Novotná, tel: , email: produkční 
 
za MDB: 
Zdeněk Helbich,  marketingový ředitel 
Kateřina Vižďová, , tisková mluvčí 

 
 

Článek VI 
Ostatní ujednání 

 
1. S ohledem na těžko odhadnutelný vývoj pandemie koronaviru v ČR a důsledky 

s tím spojené, se smluvní strany dohodly, že případné dopady takové situace na 
činnosti některé ze stran budou řešit vzájemným jednáním a budou hledat řešení 
přijatelná pro obě strany. V případě, že by MDB nebylo schopno z důvodu vyšší 
moci (tj. zejména z důvodu nekonání Akcí v souvislosti s šířením epidemie 
koronaviru Covid 19) plnit své závazky dle této smlouvy, nebude po dobu této 
překážky povinna plnit své závazky ze smlouvy ani APC. Případná nevyčerpaná 
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plnění lze přesunout do období následujícího po skončení doby trvání této 
smlouvy.  
 

2. Obě smluvní strany jsou povinny při zařizování záležitostí jednat s potřebnou péčí, 
poskytovat si vzájemně podklady a informace tak, aby bylo dosaženo předmětu této 
smlouvy a nebylo poškozeno jejich dobré jméno. APC má právo požádat o doplnění 
předaných podkladů a o prodloužení doby plnění pokud ze strany MDB došlo k předání 
nesprávných či neúplných podkladů nebo pokud je plnění požadováno v nereálném 
termínu. 

 
3. Obě smluvní strany jsou při plnění předmětu této smlouvy povinny postupovat tak, aby 

nebylo poškozeno dobré jméno smluvního partnera a aby neutrpěl jinou újmu. 
 
4. Obě smluvní strany odpovídají při plnění předmětu této smlouvy za dodržování platných 

právních předpisů České republiky a za případné porušení svých povinností. 
 

Článek VII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku na 

základě souhlasu smluvních stran. 
 
2. Na práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ust. § 2586 a 

násl. občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo. 
 
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž MDB obdrží dvě 

vyhotovení a APC jedno vyhotovení. 
 

4. MdB tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 
(zákon o registru smluv). MdB je povinným subjektem podle tohoto zákona. 

 
5. Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě jejich svobodné a pravé 

vůle. Na důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy. 

 
 
 

    V Brně dne 7. 1. 2021       
 
 
 
 

.............................................................. 

 
 
 
 

.............................................................. 
Stanislav Moša 

ředitel 
Městské divadlo Brno 

PhDr. Juraj Groch 
jednatel 

APC 
 
 




