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Smlouva o spolupráci 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen jako 

„Smlouva“) mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

I. 
Smluvní strany 

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace 
IČO 00100617 
se sídlem Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 1015 
zastoupená Jonášem Harmanem, ředitelem 

(dále jen jako „MFO“) 

Kontaktní osoba MFO: PhDr. Lucie Laníková, hlavní produkční, vedoucí úseku 
telefon: (+420) xxxxxxxxxxxxxx, email: produkce@mfo.cz 

 

a 

 

GF Instruments, s.r.o. 
IČO 25596519 
se sídlem Purkyňova 658/144, Medlánky, 612 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 36817 
zastoupená Ing. Vítem Gregorem, jednatelem 

(dále jen jako „GF Instruments“) 

Kontaktní osoba GF Instruments: Ing. Vít Gregor 
telefon: (+420) xxxxxxxxxxx, email: gregor@gfinstruments.cz 

 

(společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 

II. 
Předmět Smlouvy 

(1) Předmětem Smlouvy je spolupráce Smluvních stran a poskytnutí finanční částky MFO od GF 
Instruments ve výši 150.000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za účelem participace 
na nákladech spojených s přípravou, realizací a uvedením koncertu „Skvostné koncerty Beethovena 
a Martinů“ v rámci koncertní řady „M“ (Mimořádné koncerty) MFO (dále jen jako „Koncert“) dne 
17. října 2021 v 19.00 hodin v sále MFO Reduta v Olomouci. Program koncertu: Bohuslav Martinů: 
Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr H. 282, Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, 
housle, violoncello a orchestr C dur op. 56.; rozpis zkoušek pro sólistu a xxxxxxx: pátek 15. října 2021 
9:00-13:00, Reduta Olomouc a neděle 17. října 2021 15:30-17:30 generální zkouška, Reduta Olomouc. 

 

III. 
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Práva, povinnosti a závazky Smluvních stran 

(1) MFO se k dosažení předmětu a účelu Smlouvy zavazuje: 
a) Zajistit notový materiál koncertu (Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, 

housle, violoncello a orchestr C dur op. 56) a nést veškeré náklady s tím spojené. 
b) Zajistit účinkující koncertu, a to orchestr a dirigenta (Jakub Klecker). 
c) Nastudovat a provést program koncertu v rámci koncertní řady M (Mimořádné 

koncerty). 
d) Nést veškeré ostatní přímé náklady koncertu, včetně autorských honorářů účinkujících 

umělců a poplatků OSA. 
e) Redakčně a polygraficky připravit do finální podoby plakát a večerní program ke 

koncertu, zajistit jejich vytištění a výlep (plakát), resp. distribuci večer před koncertem 
(večerní program). 

f) Zajistit medializaci koncertu v rámci a šíři obvyklé praxe obdobných koncertů. 
g) Zajistit oslovení a pozvání představitelů kulturního a společenského života (VIP) 

na koncert, zejména představitelů a zástupců tzv. „první linie“ a představitelů 
Statutárního města Olomouce. 

h) Zajistit ladění v pátek 15. 10. 2021 před zkouškou smluvním ladičem MFO 
i) Zajistit šatny pro sólisty a dirigenta 
j) Provést veškeré tiskové a propagační materiály na profesionální a odborné úrovni. 
k) Poskytnout GF Instruments vstupenky na koncert, a to v následující skladbě: 

- počet 24 kusů jako pevné rezervace v sále pro VIP GF Instruments, 
- počet 433 kusů jako otevřené vstupenky pro rezervaci veřejnosti prostřednictvím 
rezervačního a prodejního systému MFO (Enigoo) a pro hosty GF Instruments. 
K případnému dorovnání zbývajících míst dojde po vzájemné dohodě. 
 

(2) GF Instruments se k dosažení předmětu a účelu Smlouvy zavazuje: 
a) Zajistit notový materiál koncertu (Bohuslav Martinů: Sinfonietta giocosa pro klavír 

a malý orchestr H. 282), nést veškeré náklady s tím spojené a zajistit jeho doručení 
do MFO nejpozději do 10. září 2021; 

b) Zajistit smluvně a finančně účinkující koncertu, a to sólisty (xxxxxxxxxxxxx – klavír, 
xxxxxxxxxxxx). 

c) Zajistit ladiče piana xxxxxxxxx na 17.10. 2021 pro ladění před generální zkouškou a nést 
veškeré náklady s tím spojené (doprava + náklady na ladění) 

d) poskytnout MFO průvodní texty do večerního programu před editorskou korekturou; 
e) spolupodílet se na propagaci Koncertu v rámci marketingových možností 

GF Instruments; 
f) zajistit oslovení a pozvání představitelů kulturního a společenského života (VIP) 

na Koncert, zejména představitelů a zástupů Arcibiskupství olomouckého; 
g) poskytnout MFO finanční částku ve výši 150.000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc 

korun českých), a to na základě faktury vystavené MFO. Částka bude na faktuře 
rozepsána takto: 

I. částka 94 450,- Kč jako cena za 457 ks poskytnutých vstupenek (24 ks VIP 
+ 220 ks k dispozici pro hosty GF Instruments + 213 ks do vstupenkového 
systému MFO). Přesné rozdělení míst viz příloha plán sálu Reduta. 
K případnému dorovnání zbývajících míst dojde po vzájemné dohodě. 

II. částka 55 550,- Kč jako cena participaci na nákladech Koncertu. 

(3) Ostatní ujednání: 
a) Audio nebo video záznam Koncertu (případně generální zkoušky) může být pořízen 

pouze po předchozí domluvě s umělci a bude ošetřen samostatnými licenčními 
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ujednáními (smlouvami). 
b) V případě trvajících epidemiologických omezení, majících vliv na nutnost konání 

Koncertu bez účasti posluchačů, zajistí MFO online přenos na platformách YouTube 
MFO, Facebook MFO a web MFO, nebo se po dohodě s GF Instruments dohodnou na 
jeho zrušení nebo změně termínu; tím není dotčeno ust. písm. a) tohoto odstavce. 
V případě nepředvídané či neodvratitelné okolnosti bez zavinění Smluvních stran 
(přírodní katastrofa, epidemie, apod.), které mohou a/nebo budou mít za důsledek 
nemožnost Koncert objektivně uskutečnit, mají Smluvní strany právo odstoupit od 
Smlouvy bez nároku na (vzájemnou) náhradu škody. 

c) MFO jako příspěvková organizace má podle platného a účinného znění zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejnit 
soukromoprávní smlouvu (§ 2 zákona), vyjma smlouvy, jejíž výše hodnoty jejího 
předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší (§ 3, odst. 2, písm. i) 
zákona). Smlouvu do registru smluv uveřejní MFO bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však 14 pracovních dnů od uzavření smlouvy. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouvu lze měnit jen, dohodnou-li se na tom Smluvní strany, a to písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky, které jsou účinné po podpisu oběma Smluvními stranami. 

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

(3) Smlouva je vyhotovena na třech stranách ve dvou stejnopisech, z nichž každé Smluvní straně 
náleží jeden stejnopis. 

(4) Smluvní strany tímto prohlašují, že mají oprávnění podepsat tuto Smlouvu, že si Smlouvu 
důkladně přečetly a její obsah, se kterým souhlasí, je jim znám v plném rozsahu a jsou si vědomy 
povinností jim z této Smlouvy vyplývajících. Dále prohlašují, že tato Smlouva zachycuje jejich skutečnou, 
svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

(5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí českým 
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona OZ. Stejný právní režim mají i záležitosti 
touto Smlouvou výslovně neupravené. 

(6) V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 
nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení 
chybí, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného 
ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou 
povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu této Smlouvy nebo není-li takového ustanovení 
právního předpisu, způsob řešení, jenž je v soukromém právu obvyklý. 

(7) Práva, povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy v plném rozsahu přecházejí na případné právní 
nástupce Smluvních stran. 

V Olomouci dne 30. dubna 2021 

 

 

_______________________  
MFO

_______________________ 
GF Instruments

 


