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kterou dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zá-

koník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany: 
 

Filharmonie Brno, příspěvková organizace 
zapsána v o. r. u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vl. č. 16 
Sídlem: Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno 
IČ: 00094897 
DIČ: CZ00094897 
Bankovní spojení: účet č. 2112017367/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s. 
Zastoupená:  PhDr. Marií Kučerovou – ředitelkou 
na straně jedné a dále také jen jako „FB “ 
a 
 
Knihovna Jiřího Mahena, příspěvková organizace 
vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou Pr 33 
Sídlem: Kobližná 4, 602 00 Brno 
IČ:  00101494 
DIČ: CZ00101494 
Bankovní spojení: účet č. 101739621/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 
Zastoupená: Ing. Libuší Nivnickou - ředitelkou 
na straně druhé a dále také jen jako „KJM “ 
 
 

Preambule 
 
Vzhledem k tomu, že:  
 
(a) FB je subjektem majícím značné možnosti v oblasti realizace hudebních koncertů, workshopů 
a doprovodných programů, 
(b) KJM má zájem v oblasti organizování komponovaných pořadů, kurzů a workshopů využívat lek-
torů a podpory FB, 
(c) FB má zájem KJM v oblasti organizování komponovaných pořadů, kurzů a workshopů 
a poporovat,    
(d) KJM a FB mají zájem společně participovat na organizaci akcí nazvaných “ Workshopy pro 
rodiče a batolátka (18 měsíců - 2 roky)“ a “Workshop pro rodiče a děti (2 - 4 roky)” a “Workshop pro 
rodiče a děti (3 - 5 let)” (dále také jen jako „Projekt“), které budou probíhat v termínech: 22. 9. 2022, 
6. 10. 2022, 20. 10. 2022, 3. 11. 2022, 24. 11. 2022, 1. 12. 2022, 15. 12. 2022, 5. 1. 2023, 19. 1. 2023, 
2. 2. 2023, 16. 2. 2023, 23. 2. 2023, 9. 3. 2023, 23. 3. 2023, 6. 4. 2023, 20. 4. 2023, 4. 5. 2023, 18. 5. 
2023, 1. 6. 2023, 15. 6. 2023 vždy v 10:30, 11:30 a 16:00 (dále také jen jako „Období“),případné změny 
termínů nebo časů konání jsou vyhrazeny, 
(e) spolupráce FB a KJM (uvedené subjekty dále společně také jen jako „smluvní strany“  
a jednotlivě „smluvní strana“) se jeví být oboustranně i celospolečensky přínosnou, rozhodly se 
smluvní strany sjednat podmínky vzájemné spolupráce a uzavřít tuto smlouvu.  

 
Článek 1. 

Předmět spolupráce 
 
1. 1. Smluvní strany ujednávají, respektive FB se touto smlouvou zavazuje, že poskytne KJM spolupů-
sobení při organizování a realizaci Projektu, a to následujícím způsobem:  
a) FB zajistí v době trvání „Projektu“hudební část kurzů včetně personálního, organizačního a 
materiálového pro maximálně 15 dětí. 
b) FB poskytne v Období personální, organizační, materiálové a další zázemí pro účely  „Projektu“ 
tak, aby v rámci Období mohlo být každý den konání projektu v zatím účelem vyčleněných prostorách 
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KJM  přítomno až 15 dětí účastnících se „Projektu “, přičemž FB rovněž každý den Projektu zajistí pro 
takové děti program. 

c) FB vypracuje a na svém webu i sociálních sítích uveřejní minimálně 1 měsíc před zahájením 
„Projektu“ podrobnou anotaci „Projektu“ s výslovnou informací o spolupráci s KJM (KJM  
za účelem vypracování anotace poskytne FB předem podklady pro vypracování anotace  
a obrázky k výtvarné části „Projektu“). 

 

 
1. 2.  Smluvní strany ujednávají, respektive KJM se touto smlouvou zavazuje, že poskytne FB spolupů-
sobení při organizování a realizaci „Projektu“, a to následujícím způsobem: 
  
 
a) KJM poskytne v Období prostory a personální zázemí pro konání „Projektu“ tak, aby v rámci 
Období mohlo být každý den konání Projektu v zatím účelem vyčleněných prostorách KJM přítomno 
až 15 dětí účastnících se „Projektu“, přičemž KJM rovněž každý den Projektu zajistí pro takové děti 
program. 
b) KJM bude uvádět jako spolupořadatele „Projektu“ FB 
 
 
1. 3.  Smluvní strany se dohodly, že příjmy získané z prodeje účastnického poplatku na „Pro-
jekt “,  snížené o náklady FB na zajištění jedné lektorky ve výši 30.000,- Kč , mezi sebou rozdělí rovným 
dílem (KJM50%, FB 50%). 
 
1. 4.  FB se zavazuje vyhotovit vyúčtování projektu do 30 pracovních dnů a vyplatit KJM podíl na 
příjmech „Projektu“ dohodnutý v čl. 1.3 této smlouvy nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení 
„Projektu“, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet KJM uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 
1.  5. Cena účastnického poplatku za jedno dítě na “Projekt” činí 1300,-Kč za 10 lekcí nebo 2200,- Kč za 
20 lekcí. Zaměstnanci Filharmonie Brno a Knihovny Jiřího Mahena mají nárok na 50%ní slevu kurzov-
ného. 
 

Článek 2. 
Doba trvání smlouvy 

 
2.1 Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 22. 9. 2022  
do 15. 6. 2023. 
 
2.2 Jestliže se smluvní strana dostane do prodlení se splněním svého závazku dle této smlouvy  
či jakékoli jeho části (tj. FB byť i jen částečně poruší ujednání článku 1.1 této smlouvy nebo KJM byť  
i jen částečně poruší ujednání článku 1.2 této smlouvy) po dobu delší než 30 dní, dopouští se tím zvlášť 
závažného porušení této smlouvy a druhá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit.  
 
2.3 Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, je účinné od okamžiku jeho doručení 
druhé smluvní straně a smlouva se ruší ke dni jeho doručení (k tomu rovněž viz článek 3.1 této 
smlouvy).  
 

Článek 3. 
Další ujednání 

 
3.1 Smluvní strany výslovně a bezvýhradně ujednávají pro případ, že si smluvní strana, které je (bude) 
doručována jakákoli písemnost v souvislosti s touto smlouvou, tuto nepřevezme, že se má  
za to, že písemnost je jí doručena desátý (10.) den následující po dni, v němž byla předána k poštovní 
přepravě za účelem jejího doručení na adresu uvedenou výše jako její sídlo nebo jinou adresu, kterou 
jako svou adresu pro doručování dříve prokazatelně písemně sdělila druhé smluvní straně.    
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3.2 Žádná smluvní strana neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel 
žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této smlouvy o druhé straně, pokud by tímto 
druhé smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém jméně.  
Obě strany této smlouvy jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, je-
jichž vyzrazení třetí osobě by mohlo druhé smluvní straně, popřípadě třetí osobě s touto stranou jed-
nající ve shodě, nebo jejich zaměstnancům, přivodit újmu.    
 

 
3.3 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozděj-
ších předpisů, a ostatními souvisejícími právními předpisy.  

 
3.4 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neo-
vlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli 
ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit 
jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů ob-
sažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti 
pozbylo.    
 
3.5 Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě smluvních stran 
písemnou formou, jinak jsou neplatné. 
 
3.6 Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a svými níže připojenými pod-
pisy na této smlouvě převzetí nebezpečí změny okolností stvrzují a potvrzují. 
 
3.7 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy mimo ta 
ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednaly ústně  
ani jinou formou jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z této 
smlouvy ani jakákoli jiná vedlejší ujednání (např. ujednání o smluvní pokutě). Smluvní strany v dané 
souvislosti dále ujednávají, že jakákoli vedlejší ujednání při této smlouvě mezi nimi musí být učiněna 
písemně, jinak nejsou ani platná ani účinná.    
 
3.8 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá  
ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.  
 
3.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva 
je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo  
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.      
 
3.10 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.  
 
  
V Brně, dne 13.9.2022 
 
 

___________________________ 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně,  příspěvková 

organizace 
 

Ing. Libuše Nivnická  

___________________________ 
Filharmonie Brno,  příspěvková organizace 

 
r. Marie Kučerová  
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