
Smlouva o sponzorství č. NAPP- …………………… 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
 

Smluvní strany 

 

Společnost:   Nutricia a.s. 

Se sídlem:    V parku 2294/2 

                                               148 00, Praha 4 – Chodov 

IČ:    63079640  

DIČ:    CZ63079640 

            Bankovní spojení:                  č.ú: 2053070204/2600 

                IBAN: CZ1426000000002053070204 

SWIFT: CITICZPX  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 3207 

zastoupená , na základě plné moci 

 

na straně jedné (dále jen „Sponzor“) 

 

a    

 

Společnost:   Masarykův onkologický ústav 

Se sídlem:  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

IČ:   00209805 

DIČ:   CZ00209805 

Bankovní spojení: 40002-87535621/0710 

zastoupená prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem Masarykova 

 onkologického ústavu 

 

na straně druhé (dále jen „Pořadatel“) 

 

           uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného 

dne smlouvu o sponzorství (dále jen „smlouva“): 

 

 

PREAMBULE 

 

(1) Pořadatel je poskytovatelem zdravotních služeb, který v rámci své vědeckovýzkumné 

činnosti pořádá mj. konference, kongresy a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti 

na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy. 

(2) Pořadatel pořádá setkání odborníků s názvem 45. Brněnské onkologické dny, a to 

v prezenční a elektronické formě, ve dnech 13. -15. 10. 2021 a zve odborníky v daném 

oboru (dále též jen „Akce“), a zárověn zajišťuje propagaci třetích osob na Akci a 

poskytuje jim další související plnění za účelem jejich propagace na Akci za úplatu. 

 



(3) Sponzor je obchodní společností vykonávající svou činnost zejména v oblasti propagace 

a prodeje klinické výživy a přípravků speciální dietetické výživy na území České 

republiky v souladu s příslušnými právními předpisy. 

(4) Sponzor má zájem na propagaci své společnosti a svých produktů na Akci za podmínek 

a v rozsahu sjednaných smluvními stranami dále v této smlouvě. 

(5) Sponzorský příspěvek je poskytnut na základě žádosti/nabídky Pořadatele, která tvoří 

Přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek Pořadatele poskytnout Sponzorovi řádně, včas, 

s odbornou péčí a v souladu s požadavky, zájmy a potřebami Sponzora na předmětné 

Akci propagační služby a jiné související plnění specifikované v odstavci 2 níže. 

(2) Pořadatel sa zavazuje dle této smlouvy poskytnout Sponzorovi za sponzorský příspěvek 

následující plnění:  

- Vystavovatel (30.000,- Kč) 

- zveřejnění inzerátu v programu  (25.000,- Kč)  

- Registrační poplatek - Ostatní – 2 ks (1 487,60,- Kč) 

 (dále jen „Plnění“). 

(3) Jakékoli materiály, dokumenty, loga, předměty nebo jiné věci dodané Sponzorem jsou 

dále označované jako „Materiály Sponzora“. 

(4) Předmětem této smlouvy je dále závazek Sponzora poskytnout Pořadateli za řádně a včas 

poskytnuté Plnění dle této smlouvy sponzorský příspěvek ve výši, způsobem a za 

podmínek sjednaných smluvními stranami dále v této smlouvě. 
 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran, prohlášení 

 

(1) Pořadatel se zavazuje: 

a. použít sponzorský příspěvek a realizovat Akci plně v souladu s touto smlouvou; 

b. při poskytování Plnění Pořadatele postupovat v souladu s právními předpisy, 

zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a s 

odbornou péčí a chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Sponzora a 

jiných společností ze Skupiny Danone;  

c. umístit Materiály Sponzora v souladu s ujednáními této smlouvy, jinak též na 

vhodném a viditelném místě odpovídajícím účelu umístění;  

d. v případě poškození nebo zničení Materiálů Sponzora tuto skutečnost 

neprodleně oznámit Sponzorovi a poskytnout mu součinnost při nápravě 

vadného stavu.    

(2) Pořadatel není oprávněn Materiály Sponzora odstranit, měnit či zakrýt, ani jiným 

způsobem do nich zasahovat nebo je upravovat.  

(3) Poruší-li Pořadatel povinnosti uložené mu touto smlouvou, je Pořadatel povinen na výzvu 

Sponzora bezodkladně odstranit závadný stav.  

(4) Sponzor je kdykoli oprávněn kontrolovat, zda Pořadatel řádně plní povinnosti, které mu 

ukládá tato smlouva a Pořadatel je povinen na požádání poskytnout Sponzorovi 

informace o plnění těchto povinností. Pořadatel je povinen uchovávat záznamy o plnění 

svých povinností dle této smlouvy, jakož i veškerou dokumentaci a účetní doklady 

související s plněním této smlouvy, po dobu minimálně 3 let, nestanoví-li právní předpisy 

dobu delší, a kdykoli je Sponzorovi na jeho žádost bezodkladně zpřístupnit.   

(5) Sponzor se zavazuje Pořadateli předat Materiály Sponzora řádně a včastak, aby Pořadatel 

mohl splnit své závazky stanovené touto smlouvou.  



(6) Pokud je dle této smlouvy předmětem plnění Pořadatelem také zajištění uvedení 

obchodního loga, názvu nebo jiných propagačních prvků Sponzora na různých nebo 

veškerých materiálech souvisejících s propagací nebo šířením informací o Akci, 

Pořadatel se zavazuje předat Sponzorovi veškeré materiály, které propagují Akci či o ní 

přinášejí jakékoliv informace veřejnosti, zejména např. pozvánku na Akci, sborník nebo 

jiný výstup z Akce, průvodní materiály k Akci, a to před jejich distribucí účastníkům 

Akce nebo jejich šířením veřejnosti nejméně 5 dní před zahájením jejich distribuce. 

(7) Sponzor si vyhrazuje právo upravit obsah materiálů dle předchozího odstavce, pokud by 

způsob prezentace Akce nebo plnění povinností Pořadatelem neodpovídaly této smlouvě 

nebo by mohly ohrozit dobrou pověst Sponzora. 

(8) Pořadatel prohlašuje, že jeho aktivity na základě této smlouvy ani tato smlouva samotná 

neporušují žádná pravidla, právní předpisy ani podmínky jakékoli jiné smlouvy, kterou 

s jakoukoli třetí osobou Pořadatel uzavřel před uzavřením této smlouvy. 

(9) Pořadatel odpovídá Sponzorovi a zavazuje se nahradit mu veškerou újmu, která 

Sponzorovi vznikne z důvodu jakéhokoliv porušení kterékoli povinnosti či prohlášení 

Pořadatelem dle této smlouvy nebo právních předpisů. 

(10) Sponzor se dále zavazuje řídit se Organizačními pokyny, které tvoří přílohu č.2 této 

Smlouvy. V případě, že v důsledku porušení tohoto závazku bude Pořadatel povinen 

zaplatit Hotelu Passage, kde se Akce koná, částku zejména z titulu smluvní pokuty či 

náhrady škody, je Sponzor povinen uhradit Pořadateli částku ve výši odpovídající částce, 

kterou Pořadatel uhradil Hotelu Passage, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k úhradě. 

 

III. 

Sponzorský příspěvek a platební podmínky 

 

(1) Sponzorský příspěvek za řádně a včas poskytnuté Plnění Pořadatelem se sjednává 

dohodou smluvních stran na částku ve výši 56 487,60 Kč bez DPH a bude Pořadateli 

placen dle následujících ustanovení. V případě, že je Pořadatel plátcem DPH je povinen 

k plnění připočítat daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovené příslušnými právními 

předpisy. Nárok Pořadatele na příspěvek dle této Smlouvy vzniká dnem řádného 

poskytnutí všech služeb a plnění sjednaných smluvními stranami v této smlouvě, nejdříve 

však po skončení Akce. 

(2) Částka odpovídající sponzorskému příspěvku je splatná na základě Pořadatelem řádně 

vystavené a Sponzorovi doručené faktury ve lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení 

faktury Sponzorovi. Tato faktura může být vystavena a doručena Sponzorovi po řádném 

splnění všech závazků dle této smlouvy Pořadatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 

řádného splnění závazků Pořadatelem dle této smlouvy. Faktura musí splňovat veškeré 

náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. Pořadatel je oprávněn zaslat Sponzorovi fakturu také emailem. Součástí 

faktury bude také:  

(a) číslo objednávky Sponzora;  

(b) místo a datum vystavení faktury;  

(c) jako její příloha také dokumentace plnění smluvních povinností Pořadatele, a to  

v rozsahu plnění.   

(3) Sponzor nebude poskytovat Pořadateli žádnou zálohu ani úhradu dopředu.  

(4) Nesplňuje-li faktura veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů nebo 

neodpovídá podmínkám sjednaným smluvními stranami v této smlouvě, považuje se 

taková faktura za nedoručenou Sponzorovi a lhůta splatnosti sponzorského příspěvku pro 

Pořadatele začne plynout teprve doručením řádně vystavené faktury. 

(5) Pokud Pořadatel zajišťuje na základě této smlouvy pro osoby určené Sponzorem 

jakékoliv sjednané související plnění, které je realizováno prostřednictvím třetích osob, 

resp. jimi poskytováno, Pořadatel se zavazuje doložit Sponzorovi veškeré daňové doklady 



o úhradě takových souvisejících plnění současně s doručením faktury za služby 

Pořadatele. Pouze v případě řádného doručení daňových dokladů o provedení úhrady 

třetím osobám, je Sponzor povinen tyto náklady uhradit. Sponzor je oprávněn požadovat 

kdykoliv doložení těchto dokladů i v originále.  

 

IV. 

Mlčenlivost a důvěrnost informací 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a 

skutečnostech, o nichž se dozví v průběhu vzájemné spolupráce dle této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, budou zachovávat mlčenlivost a k jejímu zachovávání se zavazují. 

Výjimku z uvedené povinnosti mlčenlivosti tvoří plnění povinností stanovených 

příslušnými právními předpisy a poskytnutí informací třetí osobě, které je nutné 

k řádnému splnění této smlouvy. Taková třetí osoba, která musí být takto z důvodu plnění 

této smlouvy informována, musí však být vždy předem zavázána k povinnosti zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných a utajovaných informacích v rozsahu stanoveném pro smluvní 

strany touto smlouvou. 

(2) Za důvěrné a utajované informace ve smyslu ustanovení tohoto článku se považují 

veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označené anebo jsou takového 

charakteru, že jsou způsobilé či mohou v případě jejich neoprávněné zveřejnění či 

poskytnutí třetí osobě přivodit kterékoli smluvní straně škodu či jinou újmu, a to bez 

ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních, technických, logistických či jiných 

informací. 

(3) V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle ustanovení tohoto článku se Pořadatel 

zavazuje zaplatit Sponzorovi smluvní pokutu ve výši odpovídající 25 % sjednaného 

sponzorského příspěvku dle ustanovení čl. III. této smlouvy, a to za každé jednotlivé 

porušení uvedené povinnosti a vždy bez zbytečného odkladu od obdržení písemné výzvy 

Sponzora k jejímu zaplacení. Zaplacením uvedené smluvní pokuty není dotčen případný 

nárok Sponzora na náhradu vzniklé škody nebo jiné, nemajetkové újmy. Pořadatel se své 

povinnosti k zaplacení uvedené smluvní pokuty a k náhradě případně vzniklé škody 

zprostí, pokud řádně doloží a prokáže, že svou povinnost mlčenlivosti neporušil a vznik 

škody přímo nebo nepřímo nezavinil. 

(4) Pořadatel je povinen řídit se ujednáními tohoto článku  i po zániku smlouvy. 

 

 

V. 

Zvláštní ujednání 

 

(1) Pořadatel se zvláště zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do Materiálů 

Sponzora k plnění jeho povinností z této smlouvy, zejména že je nebude bez předchozího 

písemného souhlasu Sponzora měnit, doplňovat či jakkoli jinak upravovat nebo šířit. 

(2) Pořadatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po skončení Akce nebo této smlouvy, 

podle toho, co nastane dřív, vrátit Sponzorovi nebo na jeho žádost prokazatelně zničit, 

veškeré Materiály Sponzora, data a jiné podklady, které Sponzor poskytl Pořadateli pro 

účely splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nebyly-li během Akce 

spotřebovány v souladu s jejich účelem (letáky apod.).  

(3) Smluvní strany potvrzují a souhlasí, že sponzorský příspěvek poskytnutý na základě této 

smlouvy není zamýšlen, ani nebude použit pro soukromé účely či osobní potřebu 

Pořadatele anebo jiných fyzických i právnických osob a že bude použit výhradně pro 

účely organizace Akce. 

(4)  Smluvní strany potvrzují, že sponzorský příspěvek na základě této smlouvy není 

poskytnut ani sjednán jako podmínka, podnět k nebo odměna za minulé, současné či 



budoucí doporučování, předepisování, výdej, nákup, dodávky, prodej či podání 

konkrétního výrobku Nutricia Pořadatelem. Poskytnutím sponzorského příspěvku není 

nikterak narušována nezávislost programu a účelu Akce ani nezávislost Pořadatele nebo 

účastnících se zdravotnických odborníků při poskytování zdravotních služeb.  

(5) Pořadatel potvrzuje, že přijetím sponzorského příspěvku neporuší své povinnosti 

vyplývající z právních předpisů ani jakákoliv jiná etická pravidla nebo pravidla o střetu 

zájmů, jež jsou pro Pořadatele závazná.  

(6) Pořadatel bude se sponzorským příspěvkem nakládat v souladu s právními předpisy a 

řádně splní ve vztahu ke sponzorskému příspěvku své povinnosti vyplývající z právních 

předpisů, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pořadatel se zavazuje, že Sponzorský příspěvek bude účelně využit v souladu s 

účelem dle článku uvedeným v této smlouvě.  

 

 

VI. 

Ochrana osobních údajů 

 

Každá ze smluvních stran je povinna splnit informační povinnost vůči svým zaměstnancům, 

zákazníkům či třetím osobám, jejichž osobní údaje byly předány v souvislosti s touto smlouvou 

druhé smluvní straně, a to podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zpracovávat takové osobní údajů v souladu s GDPR, 

jakož i s jinými právními předpisy či závaznými pravidly, které budou na úrovni Evropské unie 

nebo v České republice přijaty za účelem provedení nebo adaptace GDPR, a to výhradně pro 

účely plnění této smlouvy. Stran informace o zpracování osobních údajů odkazuje Sponzor na 

své Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webové stránce 

https://www.nutricia.cz/gdprochrana/. 

 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

(1) Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 

doručeným druhé smluvní straně, a to v případech stanovených touto smlouvou nebo 

zákonem.  

(2) Sponzor je oprávněn odstoupit od této smlouvy v zákonem stanovených případech, zejména 

pak v případech podstatného porušení povinností Pořadatele stanovených v této smlouvě; 

za takové podstatné porušení se považuje zejména porušení povinnosti Pořadatele použít  

sponzorský příspěvek a realizovat Akci plně v souladu s článkem II odst. 1 článkem VI 

odst. 3 až 6. 

(3)  Sponzor je dále oprávněn odstoupit od smlouvy před započetím Akce v případě, že vyjde 

najevo, že poskytnutí sponzorského příspěvku by bylo v rozporu s právními předpisy.  

(4) Pořadatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v případě, že dojde k podstatnému  

porušení smlouvy ze strany Sponzora, a tento závadný stav Sponzor nenapraví ani ve lhůtě 

30 dní po doručení písemné výzvy k nápravě Pořadatelem. 

(5) Odstoupí-li kterákoli smluvní strana od smlouvy, je Pořadatel povinen do 10 dní od 

doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně vrátit Sponzorovi sponzorský 

příspěvek a Materiály Sponzora.  

(6) Dojde-li ke zrušení Akce, tato smlouva se ruší a Pořadatel je povinen do 10 dní od zrušení 

Akce vrátit Sponzorovi sponzorský příspěvek a Materiály Sponzora. 

 

https://www.nutricia.cz/gdprochrana/


 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

(2) Pro případ, že zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) stanovuje 

pro tuto smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv a na smlouvu se nevztahuje 

některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, nabývá tato 

smlouva v souladu s § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

(3) Pořadatel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství Pořadatele. 

(4) Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru 

smluv zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata 

vyžadovaná zákonem o registru smluv Pořadatel, a to ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy 

s tím, že před jejím odesláním znečitelní ty části smlouvy, které Sponzor považuje za své 

obchodní tajemství. 

(5) V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani 15. den od 

jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata Sponzor tak, 

aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona 

o registru smluv.  

(6) Práva a povinnosti stran této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu bude 

dána pravomoc soudům ČR. 

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Sponzor obdrží po dvou paré 

a jedno paré druhá smluvní strana.  

(8) Pro vzájemnou komunikaci strany uvádějí následující kontaktní údaje: 

za Sponzora:             

za Pořadatele:  

Tato smlouva může být doplněna pouze na základě písemných, číslovaných a datovaných 

dodatků podepsaných na znamení souhlasu obou smluvních stran oběma z nich. 

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je Etický kodex Sponzora pro obchodní partnery. 

(10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité. Současně 

smluvní strany prohlašují, že se navzájem sdělily všechny informace, které považují za 

důležité a podstatné pro uzavření této smlouvy.  

 
  
V Praze dne………………                        V ……………dne………….. 

 

 

 

………..…………………….. .                                             .………………………………….. 

         Sponzor              Pořadatel 

, na základě plné moci           prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel
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