
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Sídlo:   I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

Zastoupená:   prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

IČ:    00098892 

DIČ:    CZ00098892 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28,  
                              115 03 Praha 1 
Číslo účtu:   36334811/0710 
Variabilní symbol: 9101 

(dále jen „FNOL“) 

 

a 

  

B. Braun Medical s.r.o. 

Sídlo:   V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 

Zastoupená:  MUDr. Zdeňkem Kojeckým, Ph.D., na základě plné moci 

IČ:    485 86 285 

DIČ:   CZ48586285 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17893 

(dále jen „společnost“) 

 

uzavřeli tuto  

 

Smlouva o spolupráci č. 2108034 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 

I.  

Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě požadavku společnosti ze dne 19.5.2021. 

2.            Předmětem této smlouvy je závazek FNOL umožnit uskutečnění reklamy společnosti na akci 
XXVIII. PETŘIVALSKÉHO – RAPANTOVY DNY, pořádané ve dnech 9. - 10. 9. 2021 ze strany FNOL 
v místě konání  Clarion Congress Hotel Olomouc,  Jeremenkova 36, 779 00  Olomouc (dále jako 
„akce“). Obsahem závazku FNOL dle předcházející věty je zajištění a vyhrazení místa pro tzv. promo 
stánek o vyhrazené ploše 8 m2/materiály společnosti v prostorách místa konání akce. Společnost se 
touto smlouvou zavazuje na základě této smlouvy a požadavku uvedeného v odst. 1 zaplatit FNOL 
dohodnutou cenu plnění. 
 

II.  

Další ustanovení 

1. Společnost se zavazuje, že veškeré materiály sloužící k uskutečnění reklamy společnosti, které 

mají být využity v rámci promo stánku/materiálů uvedených v čl. I., instaluje/umístí a 



odinstaluje/odstraní v místě konání akce osobně, resp. prostřednictvím společností určených osob, a 

to v termínu dohodnutém s provozovatelem místa konání akce.  

2. FNOL neodpovídá za případné poškození, zničení či ztrátu propagačních materiálů uvedených 

v čl. II. této smlouvy, a to ani před, v průběhu, ani po skončení akce, s výjimkou případů, 

kdy poškození, zničení či ztráty materiálů bylo prokazatelně způsobeno FNOL. FNOL nemá povinnost 

zabezpečovat uvedené materiály proti poškození, ztrátě či zničení, jakož ani kontrolovat jejich stav. 

Případné pojištění těchto předmětů je povinna zajistit dle vlastního uvážení společnost. 

3. Za případné porušení zákonných ustanovení upravujících regulaci reklamy v plném rozsahu 

(ve vztahu k reklamě společnosti na akci) odpovídá výhradně společnost, vznikne-li v této souvislosti 

FNOL škoda, nahradí ji společnost v celém rozsahu. 

4. FNOL je povinna poskytovat služby dle této smlouvy s maximálním využitím svých odborných 

znalostí a schopností a je povinna dbát zájmů společnosti. FNOL se zavazuje plnit své závazky dle této 

smlouvy takovým způsobem, aby nepoškodila či neohrozila dobrou pověst společnosti. 

5. FNOL poskytne do 30 dní po uskutečnění akce fotografie či jinou dokumentaci, prokazující 

poskytnutí služeb dle této smlouvy. 

 

III.  

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. I. činí 80.000,- Kč (slovy: osmdesát 

tisíc korun českých) + DPH. 

2. Cena plnění bude společností uhrazena na základě faktury vystavené ze strany FNOL. FNOL je 

oprávněna fakturu vystavit po řádném splnění závazku specifikovaného v předmětu této smlouvy. 

Společnost prohlašuje, že při učinění požadavku uvedeném v čl. I. odst. 1. byla seznámena se 

skutečností, že splatnost ceny počne běžet po uskutečnění zdanitelného plnění/event. po termínu, ve 

kterém mělo být uskutečněno, pokud jde o případ dle odstavce 5. tohoto smluvního článku, resp. 

vždy po vystavení příslušného daňového dokladu, a to bez ohledu na datum podpisu této smlouvy, 

tuto skutečnost vzala na vědomí a s tímto souhlasí. 

3. Společnost se zavazuje zaplatit cenu dle odst. 1 tohoto článku nejpozději do 30 dnů od data 

vystavení faktury dle odstavce 2 tohoto smluvního článku, a to bezhotovostním převodem na účet 

FNOL uvedený záhlaví této smlouvy. Částka se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet 

FNOL. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a být v souladu s touto smlouvou, v opačném 

případě je společnost oprávněna vrátit fakturu FNOL k přepracování; v takovém případě běží doba 

splatnosti znovu ode dne doručení opravené faktury společnosti. 

4. Dostane-li se společnost do prodlení s platbou částky dle odst. 1. tohoto smluvního článku, 

zavazuje se zaplatit FNOL úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. 

5. Pro případ, že plnění dle této smlouvy nebude poskytnuto z důvodu porušení této smlouvy ze 

strany společnosti, nezbavuje takovéto porušení a následné nesplnění závazku ze strany FNOL 

společnost povinnosti zaplatit FNOL cenu dle odst. 1. tohoto smluvního článku.  

 

IV.  

Závěrečná ujednání 

1. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí 

ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 



2. Pověřenými osobami pro realizaci předmětu plnění jsou: 

Za FNOL:  Mgr. Dagmar Malínková, tel. 588 443 765, e-mail: dagmar.malinkova@fnol.cz 

Za společnost:  MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., tel. 271 091 111, e-mail: 

zdenek.kojecky@bbraun.com 

Tyto osoby nemají oprávnění disponovat touto smlouvou, uzavírat k ní dodatky, či přijímat jakékoliv 

její změny. Taková oprávnění jsou nadále v plné dispozici statutárních orgánů smluvních stran. 

3. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 

časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je určeno autonomní dohodou smluvních stran 

a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

4. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe smluvní strany převzaly 

nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou 

i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po 

uzavření této smlouvy nastat.  

5. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani 

pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se 

vylučují. 

6. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní 

straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této 

smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou 

byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti. 

7. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být v písemné podobě nebo elektronické, na 

téže listině či dokumentu podepsány oběma smluvními stranami a chronologicky vzestupně 

očíslovány. 

8. Tato smlouva existuje pouze v elektronické podobě ve formátu .pdf a smluvní strany ji 

podepsaly elektronickými podpisy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nejpozději dnem zdanitelného plnění.  

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle. 

11. Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím 

obsahem souhlasí a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými 

podpisy. 

11. Společnost souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou. 

 

V Olomouci dne  …………..2021    V Praze dne 23. srpna 2021 

 

    

 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.   MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D. 

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc   na základě plné moci 

      
                                                                                                      



Schválil  Podpis  

Věcně    

LEG    

FIN    

Compliance Officer    
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