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Tuto smlouvu o spolupráci uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného 
dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále jen „Smlouva“): 
 
Obchodní firma:             Výstaviště Praha, a.s. 
Sídlo:  Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva, a  
 Ing. Václavem Novotným, členem představenstva 
Zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 5231 
IČO:    25649329 
DIČ:    CZ25649329 
bankovní spojení:  PPF Banka, a.s. 
číslo účtu:   2015340111/6000 
(dále jen „VÝSTAVIŠTĚ PRAHA“) 
 
a 
 
Obchodní firma:  MVP events s.r.o. 
Sídlo: Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Zastoupená: Markem Vocelem, jednatelem 
Zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 320513 
IČO:    08532583 
DIČ:    CZ08532583 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    XXX 
 (dále jen „MVP EVENTS“) 
 
a 
 
Název:    Žádná věda z.s. 
Sídlo: Janáčkovo nábřeží 139/57, Malá Strana, 150 00 Praha Zastoupená:
 Ivanem Sobičkou, předsedou výboru 
Zapsaná:   ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 24898 
IČO:    22707883 
DIČ:    není 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:    XXX 
odpovědný zástupce:               Ivan Sobička  
telefon:     XXX 
e-mail:                  XXX 
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(dále jen „ŽÁDNÁ VĚDA“) 
 
(VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, MVP EVENTS a ŽÁDNÁ VĚDA dále jen společně „Smluvní strany“ nebo 
jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. VÝSTAVIŠTĚ PRAHA prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění 
správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, 
uzavřené s Hl. městem Prahou dne 11.1.2021 jako správce areálu 
Výstaviště Praha, oprávněna uzavřít tuto Smlouvu. Výše uvedená 
Smlouva o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha je veřejně 
přístupná v centrální evidenci smluv vedené hl. městem Prahou.  

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují za podmínek sjednaných 
v této Smlouvě společně realizovat akci Maker Faire Prague konanou 
v termínu 9.9.2021 až 13.9.2021, příp. 30.9.2021 až 3.10.2021 v areálu 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA (dále jen „Akce“), a to za účelem dosažení 
maximálního možného zisku z realizace této Akce, kdy po skončení 
Akce bude provedeno finanční vypořádání Smluvních stran podle 
pravidel sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Projekt“). 

2.2. Smluvní strany sjednaly, že pro provedení tohoto Projektu každá ze 
Smluvních stran vloží do Projektu následující penězi ocenitelné vstupy 
odpovídající níže uvedeným postavením jednotlivých Smluvních stran 
v Projektu: 

2.2.1. VÝSTAVIŠTĚ PRAHA jako hostitel Akce poskytne vymezenou část areálu VÝSTAVIŠTĚ 
PRAHA dle separátní podnájemní smlouvy uzavřené se společností MVP EVENTS, která 
tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, marketingovou podporu, dobré jméno VÝSTAVIŠTĚ 
PRAHA, zákaznickou základnu a know-how pro konání akcí podobného druhu, přičemž 
uvedený vnos VÝSTAVIŠTĚ PRAHA do Projektu je dohodou Smluvních stran oceněn na 
částku ve výši stanovené v Rozpočtu Akce, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen 
Rozpočet).  

2.2.2. MVP EVENTS jako pořadatel Akce poskytne know-know samotného work-outu Akce, 
tedy organizačně-technické činnosti a služby spojené s realizací Akce samotné po všech 
stránkách, marketing, PR služby, pořadatelské služby, výběr vstupného a jiné, přičemž 
uvedený vnos MVP EVENTS do Projektu je dohodou Smluvních stran oceněn na částku 
ve výši výši stanovené v Rozpočtu Akce, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen 
Rozpočet).  

2.2.3. ŽÁDNÁ VĚDA jako garant Akce poskytne licenci a práva k užití označení Akce, 
reputaci Akce a návštěvnickou základnu v rámci kutilské komunity České republiky, 
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přičemž uvedený vnos ŽÁDNÁ VĚDA do Projektu je dohodou Smluvních stran oceněn na 
částku ve výši stanovené v Rozpočtu Akce, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen 
Rozpočet).  

2.2.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem veškerou nezbytnou součinnost 
pro realizaci Projektu, a to ve všech jeho fázích po celou dobu trvání Projektu až do 
provedení vypořádaní Smluvních stran podle pravidel sjednaných v této Smlouvě 

3. Činnosti a služby Smluvních stran 

3.1. VÝSTAVIŠTĚ PRAHA se na základě této Smlouvy zavazuje v souvislosti 
s Akcí zajistit činnosti a služby uvedené v bodě 3.1.1. a 3.1.2. 
odpovídající vnosu do Projektu specifikovanému v bodě 2.1.1. této 
Smlouvy a dále pak např. – nikoli však výlučně – zejména následující 
činnosti uvedené v bodě 3.1.3 a 3.1.4.: 

3.1.1. Prostory specifikované podnájemní smlouvy, která se nachází v příloze č. 2 této  
Smlouvy; 

3.1.2. Marketingovou propagaci Akce a informování o Akci široké veřejnosti, včetně 
zajištění grafických prací prezentujících Akci v rámci všech on-line mediálních kanálů 
využívaných VÝSTAVIŠTĚM PRAHA; 

3.1.3. Zajištění ostrahy majetku vystavitelů a bezpečnostní zajištění celé Akce; 

3.1.4. Personální zajištění a náklady na programové, marketingové, provozní a technické 
pracovníky, kteří se podílejí na Akci. 

3.2. MVP EVENTS se na základě této Smlouvy zavazuje v souvislosti s Akcí 
zajistit činnosti a služby odpovídající vnosu do Projektu 
specifikovanému v bodě 2.1.2. této Smlouvy, tedy např. – nikoli však 
výlučně – zejména následující činnosti: 

3.2.1.        Kompletní organizační zajištění realizace celého průběhu Akce, tzn. veškeré činnosti 
a služby, které jsou potřebné nebo vhodné k projektovému řízení Akce a dohledu nad 
řádným průběhem Akce po všech stránkách;  

3.2.2. Hlavní jednání s vystavovateli, partnery Akce, vyřizování požadavků jednotlivých 
vystavovatelů, potvrzení přihlášek k účasti na Akci;  

3.2.3. Přijetí plnění od vystavovatelů, sponzorů a návštěvníků a zajištění veškeré 
komunikace s nimi; 

3.2.4.  Hlavní zajišťování partnerů (sponzorů) Akce; 

3.2.5. PR služby, marketingové služby, náklady na tyto služby a personální zajištění těchto 
služeb, pronájem vysílacích časů, náklady spojené s on-line propagací náklady spojené 
s propagací formou reklamních poutačů, aj.; 
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3.2.6. vedení evidence přijatých a vydaných plnění v rámci Akce ve standardech zákona                 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českých účetních standardech, správu transportního účtu 
(viz bod 5.1. této Smlouvy) a vyúčtování od společnosti  GoOut s.r.o..  

3.3. ŽÁDNÁ VĚDA se na základě této Smlouvy zavazuje v souvislosti s Akcí 
zajistit činnosti a služby odpovídající vnosu do Projektu 
specifikovanému v bodě 2.1.3. této Smlouvy, tedy např. – nikoli však 
výlučně – zejména následující činnosti: 

3.3.1. Práva k užití označení Akce podléhajícím právům třetí strany, kdy takové užití bude 
zajištěno v celém potřebném rozsahu pro Smluvní strany pro efektivní realizaci Projektu; 

3.3.2. Angažování návštěvnické základny v rámci kutilské komunity České republiky. 

3.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednaly, že MVP EVENTS či 
ŽÁDNÁ VĚDA není oprávněna činit právní jednání jménem a na účet 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, ani jakýmkoliv způsobem VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 
právně zavazovat, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním 
případě jinak. Vznikne-li přesto z jednání MVP EVENTS či ŽÁDNÁ VĚDA 
VÝSTAVIŠTI PRAHA právní závazek, odpovídá MVP EVENTS či ŽÁDNÁ 
VĚDA jako by byla zavázána z takového závazku sama. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s rolí MVP EVENTS podle bodu 
2.2.2. této Smlouvy v rámci spolupráce Smluvních stran má MVP 
EVENTS při své činnosti a projektovém řízení celé Akce rozhodující 
postavení, kdy MVP EVENTS postupuje nezávisle a samostatně. 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA je oprávněno vznést připomínky k postupu MVP 
EVENTS a MVP EVENTS se zavazuje takové připomínky zohlednit, 
nebudou-li v rozporu s koncepcí MVP EVENTS. Smluvní strany se 
zavazují v tomto ohledu spolupracovat a za tímto účelem podle 
potřeby nejméně však 1x za měsíc svolat koordinační schůzku, na které 
bude MVP EVENTS informovat VÝSTAVIŠTĚ PRAHA o postupu MVP 
EVENTS při své činnosti a projektovém řízení celé Akce. 

4. Náklady 

4.1. Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že veškeré 
náklady vzniklé Smluvním stranám v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, resp. v průběhu realizace Projektu, jsou povinny nést Smluvní 
strany, které takové náklady vynaložily, kdy náhrada takových nákladů 
bude provedena v rámci vypořádání Smluvních stran podle pravidel 
sjednaných v této Smlouvě.  
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5. Transparentní účet 

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškerá plnění od vystavovatelů 
a třetích osob, jakož i veškerý další výdělek z Akce bude přijímat 
výlučně MVP EVENTS, kdy pro odstranění pochybností Smluvní strany 
sjednávají, že je tímto dle vůle Smluvních stran určeno toliko platební 
místo, nikoliv právní titul pro MVP EVENTS pro ponechání si takto 
přijatého plnění jako vlastního. Pro příjem veškerých plnění od 
vystavovatelů a třetích osob, jakož i veškerého dalšího výdělku z Akce 
se MVP EVENTS zavazuje zřídit zvláštní bankovní účet vedený u 
tuzemské banky v české měně, oddělený od vlastního hospodaření 
MVP EVENTS s peněžními prostředky z podnikatelské činnosti MVP 
EVENTS. MVP EVENTS je povinna neprodleně po zřízení tohoto účtu 
sdělit příslušné bankovní údaje VÝSTAVIŠTI PRAHA a ŽÁDNÁ VĚDA.  

5.2. MVP EVENTS se dále zavazuje zřídit pro VÝSTAVIŠTĚ PRAHA nahlížecí 
oprávnění (nezahrnuje dispozice s peněžními prostředky na účtu) 
k takovému účtu, a to v případě VÝSTAVIŠTĚ PRAHA pro osobu  XXX, 
programový ředitel, a zavazuje se je udržovat aktivní po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Tato      nahlížecí práva budou umožňovat                
ověřování aktuálního zůstatku na účtu      a ověřování pohybů a stavů 
peněžních prostředků na účtu      a pořizování veškerých výpisů 
k platebním operacím na účtu. 

6. Fundraising a zajištění sponzorů 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že naplnění rozpočtu Akce je nezbytné 
v dostatečném předstihu před plánovým konáním Akce, jak je tento 
uveden v odst. 2.1. této Smlouvy a jedná se o prerekvizitu pro realizaci 
Projektu. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li naplněn rozpočet 
Akce definovaný v odst. 6.2. této Smlouvy nejpozději do      31.8.2021 
Akce nebude konána a Smluvní strany provedou vypořádání 
přiměřeně podle pravidel pro vypořádání sjednaných v této 
Smlouvě. 

6.2. Smluvní strany berou na vědomí, že konání Akce a realizace Projektu 
jako takového je vázána na fundraising Akce z řad sponzorů. Finanční 
minimum pro naplnění rozpočtu pro umožnění realizace Akce je 
uvedeno v Rozpočtu akce jako Produkční rozpočet - Minimální 
varianta.       

6.3. V rámci první fáze do naplnění výše uvedeného rozpočtu Akce      
se Smluvní strany dohodly, že      pokud      VÝSTAVIŠTĚ PRAHA     : 

6.3.1. Získá pro Projekt kontakt na investora a zprostředkuje s ním obchodní schůzku 
společnosti MVP EVENTS, získá v případě poskytnutí sponzorského příspěvku 10 % 
z celkové částky obdržené pro konání Akce od daného sponzora; 
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6.3.2. Získá pro Projekt kontakt na investora a zprostředkuje s ním obchodní schůzku 
společnosti MVP EVENTS, a současně před touto schůzkou vyjedná sama poskytnutí 
sponzorského příspěvku, získá 20 % z celkové částky obdržené pro konání Akce od 
daného sponzora. 

6.4. V rámci druhé fáze po naplnění výše uvedeného rozpočtu Akce, který 
je uveden v Rozpočtu akce jako Minimální varianta      se Smluvní stany 
dohodly, že      pokud VÝSTAVIŠTĚ PRAHA: 

6.4.1. Získá pro Projekt kontakt na investora a zprostředkuje s ním obchodní schůzku 
společnosti MVP EVENTS, získá v případě poskytnutí sponzorského příspěvku 15      % 
z celkové částky obdržené pro konání Akce od daného sponzora; 

6.4.2. Získá pro Projekt kontakt na investora a zprostředkuje s ním obchodní schůzku 
společnosti MVP EVENTS, a současně před touto schůzkou vyjedná sama poskytnutí 
sponzorského příspěvku, získá 20      % z celkové částky obdržené pro konání Akce od 
daného sponzora. 

6.5. Nároky na provize podle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě uvedené 
v odst. 7.1. této Smlouvy, a to v rámci pravidel pro vypořádání 
sjednaných v následujícím článku této Smlouvy. 

7. Vypořádání  

7.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškerá obdržená plnění od 
vystavovatelů a třetích osob, jakož i veškerý další výdělek z Akce (dále 
jen „zisk“) budou vypořádána v rámci vypořádání Smluvních stran 
podle pravidel sjednaných v tomto článku. MVP EVENTS vyhotoví do 
deseti (10) kalendářních dnů od skončení Akce „Vyúčtování akce“, 
jehož součástí budou kopie veškerých dodavatelských i odběratelských 
daňových dokladů, včetně vyúčtování od společnosti GOU PAY. Po 
všemi stranami schváleném „Vyúčtování akce“ vystaví do 15 dnů od 
odsouhlasení „Vyúčtování akce“ VÝSTAVIŠTĚ PRAHA a ŽÁDNÁ VĚDA 
faktury MVP EVENTS se splatností 14 dnů od doručení faktury do 
dispozice MVP EVENTS. Datem zdanitelného plnění bude datum 
posledního dne konání Akce. 

7.2. Částka zisku bude rozdělena mezi Smluvní strany v poměru 
odpovídajícím hodnotám vnosů jednotlivých Smluvních stran do 
Projektu definovaných v odst. 2.2. bodech 2.2.1, 2.2.2. a 2.2.3. této 
Smlouvy. Ve zbylé části celkové zůstatkové části zisku se tento zisk 
rozdělí nejdříve na nároky na provize podle odst. 6.4. Smlouvy a 
následně mezi Smluvní strany v      poměru odpovídajícím hodnotám 
vnosů jednotlivých Smluvních stran do Projektu      ve prospěch 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA,      MVP EVENTS a      ŽÁDNÁ      VĚDA. Vnosy 
smluvních stran jakož i poměry odpovídající jejich hodnotám jsou 
uvedeny v Rozpočtu.      
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7.3. Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě 
ztrátovosti Akce bude ze zisku přednostně nejprve uspokojeny všechny 
produkční náklady VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, a až jako další v pořadí MVP 
EVENTS, příp. ŽÁDNÁ VĚDA, a to v poměru odpovídajícím hodnotám 
vnosů Smluvních stran MVP EVENTS a ŽÁDNÁ VĚDA. Vnosy Smluvních 
stran jakož i poměry odpovídající jejich hodnotám jsou uvedeny 
v Rozpočtu. Pro odstranění pochybností se sjednává, že pokud 
nebudou výnosy pokrývat alespoň všechny Produkční náklady                                  
(definované v Příloze č. 2 – Podnájemní smlouva, Článek 5, odstavec 
5.1) VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, pak veškerý tento výtěžek pod náklady 
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA bude připsán VÝSTAVIŠTI PRAHA a podpisem této 
Smlouvy se MVP EVENTS a ŽÁDNÁ VĚDA zříkají jakékoliv nároku na 
odměnu či uspokojení nákladů nebo na jiná plnění, která by omezila 
plnění ve prospěch VÝSTAVIŠTĚ PARHA. Nebude-li po uspokojení 
vnosů všech Smluvních stran možné uspokojit nároky na provize podle 
odst. 6.4. Smlouvy a současně dále rozdělit zisk podle dohodnutých 
poměrů mezi Smluvní strany, rozdělí se celá zbylá část zisku po 
uspokojení vnosů mezi Smluvní strany poměrně.  

7.4. Smluvní strana je oprávněna uplatnit vícenáklady až do výše 10 % 
ohodnocení vnosu Smluvní strany ve smyslu odst. 2.2. této Smlouvy, 
v takovém případě Smluvní strana vznik takových vícenákladů toliko 
oznámí a jejich výše se pouvažuje za prokázanou. Vzniknou-li však 
Smluvní straně vícenáklady přesahující o 10 % ohodnocení vnosu 
Smluvní strany ve smyslu odst. 2.2. této Smlouvy, je Smluvní strana 
uplatňující takové vícenáklady povinna předložit VÝSTAVIŠTI PRAHA 
podklady k posouzení skutečného vynaložení a účelnosti takových 
vícenákladů. Bude-li takovou Smluvní stranou uplatňující zmíněné 
vícenáklady VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, předloží takové doklady MVP 
EVENTS. Nejdříve po oboustranném odsouhlasení takových 
vícenákladů bude teprve provedeno vypořádání postupem podle 
tohoto článku Smlouvy, ve kterém budou zohledněny takto 
odsouhlasené vícenáklady. O dobu řešení vícenákladů se posunuje 
lhůta pro vypořádání uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy. 

7.5. Výplata zisku nebo sanace při ztrátovosti Akce bude podle pravidel 
sjednaných v tomto článku provedena MVP EVENTS, a to 
bezhotovostním poukázání příslušných částek na úhradu příslušných 
podílů dané Smluvní strany na zisku nebo sanaci nákladů při ztrátovosti 
Akce na bankovní účet Smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

8. Informační povinnost a prohlášení 

8.1. Smluvní strany jsou povinny navzájem si sdělovat bez zbytečného 
odkladu poté, co se o těchto informacích daná Smluvní strana dozví, 
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veškeré informace, mající rozhodující význam pro plnění práv a 
povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy, resp. realizaci Akce. 

8.2. ŽÁDNÁ VĚDA prohlašuje, že je oprávněna užívat licenci k Akci takovým 
způsobem, který neodporuje této Smlouvě, rozsahu licence ani jiným 
ujednáním, včetně provedení Akce a současně prohlašuje, že pokud 
poruší jakémkoliv způsobem licenční ujednání a případný postih by 
hrozil VÝSTAVIŠTI PRAHA, pak se zavazuje vynaložit veškeré dostupné 
prostředky na odvrácení takové hrozící škody a v případě vzniku škody 
(majetkové či nemajetkové sankce) tuto plně a bez limitace nahradit. 

9. Mlčenlivost 

9.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech obsažených v této Smlouvě, či veškerých skutečnostech 
obsažených v jiných smlouvách či dohodách, ať už přímých či 
nepřímých, písemných či ústních uzavřených mezi Smluvními 
stranami, nebo jejichž stranami je některá ze Smluvních stran, a jenž 
se týkají Společného záměru Smluvních stran, kdy v pochybnostech se 
má za to, že se Společného záměru Smluvních stran týkají, jakož i o 
veškerých skutečnostech, které se v průběhu trvání Společného 
záměru Smluvních stran nebo i po jeho skončení Smluvní strany dozví 
od druhé Smluvní strany nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Smluvní 
strany se zavazují zachovat mlčenlivost o skutečnostech uvedených v 
předcházejícím odstavci tohoto článku i po úspěšné realizaci Projektu. 

9.2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o skutečnostech 
uvedených v předcházejícím odstavci tohoto článku i po úspěšné 
realizaci Projektu. 

10. Sankce 

10.1. V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran poruší některou z 
povinností stanovenou v článku 5. odst. 5.1., odst. 5.2. této Smlouvy, 
povinnost podle článku 7. odst. 7.4. této Smlouvy, a/nebo povinnost 
podle článku 8. odst. 8.1. této Smlouvy zavazuje se zaplatit zbylým 
Smluvním stranám smluvní pokutu ve výši 20.000.- Kč ( slovy dvacet 
tisíc korun českých ).  za každý případ takového porušení povinností 
Smluvní stany, přičemž každé ze Smluvních stran, která porušení 
povinností nezpůsobila náleží polovina uvedené smluvní pokuty. 

10.2. Smluvní pokuta podle předcházejícího odstavce tohoto článku je 
splatná do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne obdržení faktury do 
své dispozice to je do sídla Smluvní strany, která porušení způsobila 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok ostatních Smluvních stran na náhradu újmy. 
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11. Trvání Smlouvy 

11.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu realizace Projektu, tedy do skončení 
Akce a do úplného provedení vypořádání Smluvních stran podle 
pravidel sjednaných v této Smlouvě.  

11.2. Tuto Smlouvu lze jednostranně ukončit na základě podstatného 
porušení povinnosti uložené touto Smlouvou některé ze Smluvních 
stran. Každá ze Smluvních stran musí být předem upozorněna na 
podstatní porušení povinnosti a musí jít být poskytnuta přiměřená 
lhůta ke zjednání nápravy. 

12. Ostatní ujednání  

12.1. Převzetí povinností na základě této Smlouvy je dobrovolnou spoluprací 
Smluvních stran a v případě MVP EVENTS se jedná o zakázku MVP 
EVENTS jako nezávislého podnikatele. Žádné ustanovení této Smlouvy 
nebude vykládáno jako ustavení společnosti ve smyslu ustanovení § 
2716 Občanského zákoníku, založení obchodní korporace ve smyslu 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), nebo joint venture mezi Smluvními 
stranami. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

13.2. Tato Smlouva bude uveřejněna Výstavištěm Praha            v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). VÝSTAVIŠTĚ PRAHA je oprávněno takto 
uveřejnit tuto Smlouvu v plném znění. 

13.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna 
písemně v českém jazyce, a to formou dopisu nebo e-mailu. Oznámení 
nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně 
učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou či kurýrem nebo e-
mailem na níže uvedené adresy nebo na jinou adresu, kterou příslušná 
Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně. 

13.4. Ani jedna ze Smluvních stran této Smlouvy neodpovídá za úplné nebo 
částečné nesplnění jakékoliv své povinnosti dle této Smlouvy, jestliže 
nesplnění bude následkem takových nepředvídatelných okolností, 
jako jsou záplavy, požár, zemětřesení nebo jiné živelní pohromy, 
rozhodnutí vlády, občanské nepokoje nebo vojenské akce, které 
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vzniknou po uzavření této Smlouvy a jestliže jakékoliv z těchto 
okolností bezprostředně ovlivnily plnění Smlouvy. Přitom se termín 
splnění povinnosti přiměřeně odkládá o dobu nepředvídatelnými 
okolnostmi vyvolanou. Smluvní strana, u které vzniklo působení vyšší 
moci, je povinna o tom bezodkladně uvědomit písemně ostatní 
Smluvní stranu. 

13.5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a je vykládána v 
souladu s ním. 

13.6. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci všech 
Smluvních stran. 

13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž po 
jednom (1) vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran. 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím 
předmětu (neexistují žádná vedlejší ujednání) a byla uzavřena na 
základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že Smlouvě rozumí a jsou 
oprávněny zavázat se způsobem zde uvedeným, na důkaz čehož 
připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 

13.9. Příloha č. 1 – Rozpočet Akce (včetně Produkčního rozpočtu – Minimální 
varianty) 

 

13.10. Příloha č. 2 - Podnájemní smlouva 

 

 

 

*** 

NÁSLEDUJE PODPISOVÝ LIST NA DALŠÍ STRANĚ 

*** 
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PODPISOVÝ LIST 

 
V Praze dne                               V Praze dne  
 
 
 
___________________________________   _______________________________ 
Výstaviště Praha, a.s.      Výstaviště Praha, a.s. 
Tomáš Hübl, předseda   Ing. Václav Novotný, člen 
představenstva  představenstva 
 
 
 
V Praze dne                                            V Praze dne  
 
 
 
___________________________________   _______________________________ 
MVP events s.r.o.      Žádná věda z.s. 
Marek Vocel, jednatel      Ivan Sobička, předseda výboru 


