
Organizace za,ožera 1.1. 1954 pienárrím zasecanirn Krajskt:hJ narodnitic , 4/Dam v Ostravě jako Ostravský svinfor ,;.:ky orchestr. 

ClronizaLe je veciew v 2 vn:Pnskéri• rejstříku Statutárnii -y3 města Ostrava - Živnnstensi,;? ů?ad pod Č ,..1(01J55. 

I I I I janáčkova 
I I I I I  f i l h a r m o n i e  

I I I ostrava 

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 

1. Smluvní strany: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o,, odštěpný závod Auto Heller Ostrava 

sídlo: Vrchl;ckého 31/18, Praha 5, 150 OO 

ač . 47124652, DIČ : CZ47124652 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, °dali C, vložka 12939 

zastupuje : Krejska, vecloJc: odštěpných závodů Auto Heller Ostrava a Opava 

(dále jen jako Partner) 

a 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

sídlo: 28. ?.-ijna 124, Ostrava, 702 03 

IČ: 00373222 DIČ: CZ 00373222 

bankovní spojeni. 3139761/0100 
organizace založena 1. 1. 1954 plenámím zasedanim Krajského nárocního výboru v Ostravě jako 

"Ostravský symfonický orchestr", iF0 je příspěvkovou organizací města oo 24. 11. 1990 

zastupuje: Mgr. Jan Žemla 

(daie jen jako JF0) 

následující smlouvu: 

2. Předmět smlouvy 

předmětem této smloJ. / je zajištění propagace a rektamy spc'ečnosti Auto Heller Ostrava v průběhu  
64. sezony J lnačkovy filharmonie Ostrava. Plnění bude probíhat od 15. 5.2017 de 31. 12. 2017 v Ostravě.  
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3. Vzájemná pinění smluvních stran 

a) Partner v rámci této smlouvy zajistí: 

- zapůjčení vozu Škoda Superb 

Podmínky zapůjčení vozu jsou specifikovány ve smlouvě o Nájmu Dopravního prostředku č. 14/2017 

Sjednaná cena za provedení službN, podle oJstavce 3) je v měsíci květnu 10.000 Kč, v červnu až prosinci je 

cena stanovena 20.000 Kč/měsíc. 

b) ..•F0 v rámci této smlouvy zajistí: 

- prezentaci partnera v tištěných materiálech k 64. sezoně a to: 

 Umístěním loga do katalogu sezóny a dalších propagačních materiálů k 64. sezóně JR) 

 Umístěním loga na billboarclech 

 Umístěním loga v programech koncertů 

Prezentaci partnera na internetových stránkách jfo.cz a to 

 Umístěnim ioga do seznamu partnerů v sekci partneři a mecenáši httpliwww ifo.czipodporte 

partner. z: 

- Prezentaci partnera na koncertech ..1F0 v Ostravě a to: 

 Umístěním rn..3bilního reklamního banneru na všech 1,c:icertech v Ostravě pořádaných 1F0. 

Partner dodá mobilní reklamní banner na vlastní nak!ady a ci;e harmonogramu konání koncertů. 

iF0 dále umožní partnerovi vystavení v7,z,del na zahajovacím koncertu sezóny (zárí 2017) a vystavení vozů 

před Gongem (i koncertů c),k11.. G ř.ien 2017 a prosinec 2017). 

Partner dodá obratem pc podpisu smloďvy 2017 své logu v křivkách. 

4. Fakturace a platba 

a; JFO vystaví fakturu — danový doklad v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty ve výši dohodnuté 

v odst. 3) této smlouvy, a to ke dní oboustranného podpisu této smlouvy. ;PC zašle fakturu na adresu: 

Auto Heller, Ing. Žaneta Kurucová, Citelní 3160/49b, 702 00 Ostrava. 

b) Úhrada faktur proběhne vzájemným zápočtem pohledávek nejpozději do 14 dnů od vystavení poslední 

faktury. Případný rozdíl v zápočtu pohledávek uhradí příslušná povinná srniJvní strana způsobem 

%.1 veden y m ve faktuře daňovém dokladu. 
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5. Závěrečné ustanovení 

a) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly 

v souvislosti s poskytnutím služby nebo dodáním zboží druhé straně.  

b) Otazky a náležitosti touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR. 

c) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž po jednou náleží každé smluvní straně 

a Dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu a podléhají souhlasu obou  smluvních stran. 

V Ostravě dne 2 5 2017 
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Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 
Mgr. Jan Žemla 
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