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Smlouva o propagaci 
č.  …………………… 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
 

I. Smluvní strany 
 

OHLA ŽS, a.s.   
Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO:   46342796     
DIČ:  CZ46342796  
Vedená:  u Krajského soudu v Brně spis. zn. B 695 
Zastoupená:  Ing. Roman Kocúrek – 1. místopředseda představenstva 
  Paolo Bee, MBA – 2. místopředseda představenstva 
adresa pro zasílání faktur: 
Kontaktní osoba pro účely této smlouvy: Mgr. Míla Klimešová, 
 
(dále jen „objednatel“ nebo „OHLA ŽS“) 
 
a  

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
IČO:  00101397 
DIČ:   CZ00101397 
Vedená:                 u Krajského soudu v Brně spis. zn. Pr 35 
zastoupená:  Stanislav Moša, ředitel 
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., Číslo účtu: 
Zřizovatelem příspěvkové organizace je statutární město Brno 
Kontaktní osoba pro účely této smlouvy: Zdeněk Helbich, 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
II. Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit propagaci obchodního jména objednatele (logo) v rozsahu 
daném touto smlouvou a závazek objednatele řádně plnění převzít a zaplatit za ně cenu podle této smlouvy.  
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele realizovat propagaci v rozsahu sjednaném v 
této smlouvě v období od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2023. 
 
 
 

III. Povinnosti  poskytovatele 
 

1. Povinnosti poskytovatele: 
a) uvádět logo objednatele na inscenačních plakátech a v programech všech premiér, 
b) uvádět logo objednatele ve sloupci významných partnerů MDB v časopise Dokořán, 
c) umístit na webových stránkách Městského divadla Brno (http://www.mdb.cz) v sekci „Partneři“ aktivní 

odkaz na objednatele, 
d) umístit 1 ks reklamního panelu objednatele formátu 20 x 30 cm s logem objednatele do foyer Hudební 

scény Městského divadla Brno na ul. Lidické č. 16 v Brně na stěnu významných partnerů Městského 
divadla Brno. 

e) v rámci přípravy materiálů zasílat veškeré pořizované materiály obsahující hlavní logo a ostatní loga, 
obchodní jméno nebo informaci o objednateli ke korektuře objednateli a zasílat včas požadavek na 
dodání podkladů pro prezentaci, a to elektronicky na emailové adresy určené objednatelem, použít 
reklamní označení objednatele pouze pro účely reklamy sjednané touto smlouvou, neposkytnout je 
třetím osobám a bez souhlasu objednatele je nešířit jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě 

 

http://www.mdb.cz/
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2. Poskytovatel je povinen doručit objednateli závěrečnou (monitorovací) zprávu obsahující veškerou 
dokumentaci včetně fotodokumentace o plnění předmětu smlouvy, s uvedením předpokládaného množství 
propagací oslovených osob a zhodnocením vzájemné spolupráce a v jednom vyhotovení originál všech 
materiálů obsahujících obchodní jméno nebo loga objednatele, které v rámci plnění této smlouvy realizoval, 
a to v termínu nejpozději do 1 měsíce po skončení doby trvání této smlouvy. Poskytovatel je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny plnění v případě nepředložení monitorovací zprávy v rozsahu 
a termínu sjednaném v této smlouvě, a to ve lhůtě stanovené objednatelem a na základě faktury vystavené 
objednatelem. 

 
3. Poskytovatel se zavazuje, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se 

dozví v průběhu plnění této smlouvy, bude zachovávat mlčení po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které 
se poskytovatel dozvěděl v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou jako 
takové označeny a bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Poskytovatel 
se zavazuje, že důvěrné a utajované informace podle tohoto odstavce nebude šířit sám ani prostřednictvím 
třetích osob. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti k ochraně práv objednatele 
nese odpovědnost za náhradu vzniklé škody.  

 
4. Poskytovatel bude dbát, aby v souvislosti s plněním dle této smlouvy nedošlo k poškození objednatele nebo 

jeho dobré obchodní pověsti.  
 

5. Poskytovatel je povinen zajistit, aby logo objednatele nebylo ničím zakryto či zastíněno.  
 

6. Loga a brandy dodané objednatelem jsou předmětem autorských nebo průmyslových práv a jsou výhradním 
majetkem objednatele nebo jeho dceřiných společností. Poskytovatel je odpovědný za porušení práv 
z duševního nebo jiného průmyslového vlastnictví, které zavinil v důsledku realizace předmětu této smlouvy. 
Poskytovatel bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti k ochraně práv objednatele nese 
odpovědnost za náhradu vzniklé škody.  

 
 

IV. Povinnosti objednatele: 
 

1. Objednatel je povinen dodat poskytovateli firemní logo (hlavní i ostatní) ve formátu dohodnutém 
s poskytovatelem do 3 dnů po podpisu smlouvy a poskytnout při přípravě materiálů nezbytnou součinnost 
tak, aby poskytovatel mohl splnit řádně své závazky. Objednatel se zavazuje průběžně po dobu trvání této 
smlouvy poskytovat nezbytnou součinnost tak, aby mohl poskytovatel plnit tuto smlouvu. 

 
 

V. Cena a platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí poskytovateli za poskytnuté plnění dle této smlouvy cenu 
ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě-stě-tisíc korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH 
v platné sazbě. 
 

2. Cena za plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem po podpisu smlouvy se 
splatností 30 dní ode dne jejího doručení, včetně případných příloh, v elektronické podobě elektronickou 
poštou na e-mailovou adresu:  

přičemž faktura včetně příloh musí být doručeny ve formátu PDF tak, aby jeden mail obsahoval jednu 
fakturu. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy dle číslování objednatele. 
Doručení faktury jiným způsobem či na jinou e-mailovou adresu není přípustné a bude důvodem k vrácení 
faktury - lhůta splatnosti nezačne plynout. Vystaví-li poskytovatel fakturu s jiným číslem účtu, než které 
nahlásil správci daně a je uveřejněno, je objednatel oprávněn vrátit poskytovateli fakturu k opravě. Dnem 
zdanitelného plnění je 28. 2. 2023 

 
3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované obecně závaznými právními 

předpisy pro daňový doklad. Bez těchto náležitostí bude faktura vrácena zpět bez proplacení a nová lhůta 
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splatnosti začne běžet od data doručení správných dokladů. Finanční závazek objednatele je považován za 
splněný dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu ve prospěch poskytovatele. 

 
4. Sjednaná cena v sobě zahrnuje též náhradu veškerých nákladů poskytovatele spojených s jeho činností při 

plnění jeho závazků podle této smlouvy, včetně nákladů třetích stran, a proto poskytovatel není oprávněn 
po objednateli požadovat jakoukoliv další úhradu těchto nákladů. 
 

5. Poskytovatel prohlašuje, že: 

(i)  jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb na daňových dokladech bude odpovídat účtu, který 
nahlásil správci daně, 
(ii) není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 
(iii) plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH. 
 

6. Poskytovatel se zavazuje v případě změn výše uvedených skutečností neprodleně informovat objednatele.   
V případě nesplnění povinností dle výše uvedeného bodu a tohoto bodu, nebo v případě, že objednatel  zjistí, 
že (i) poskytovatelem uvedené číslo účtu neodpovídá účtu, který nahlásil správci daně nebo (ii) že 
poskytovatel   je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o DPH nebo (iii) poskytovatel neplní veškeré své 
povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH, je objednatel oprávněn pozastavit úhradu všech 
splatných pohledávek poskytovatele až do výše jeho daňové povinnosti dle zákona o DPH, týkající se jeho 
celkového plnění dle této smlouvy, a to až do prokázání splnění povinností dle tohoto bodu. Smluvní strany 
rovněž výslovně sjednávají oprávnění objednatele použít zádržné na zaplacení daně přímo ve prospěch 
příslušného správce daně, bude-li k tomu správcem daně vyzván, pro případ, kdy by poskytovatel nezaplatil 
příslušnou daň v souladu se zákonem o DPH.  

 
VI. Soulad s právními předpisy a etické a zodpovědné chování 

 

1. Poskytovatel se zavazuje se seznámit, přijmout a uplatňovat hodnoty a zásady obsažené v Etickém kodexu 
OHLA, Protikorupční politice, Politice prevence trestné činnosti, Politice hospodářské soutěže a Politice 
odpovědného nákupu, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.ohla-zs.cz. Pokud má 
poskytovatel vlastní etický kodex, může být také použit, pokud je OHLA ŽS, a.s. ověřeno, že není v rozporu 
se základními zásadami Etického kodexu OHLA.  

VII. Odstoupení  
 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případě podstatného porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních 
stran. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:  

 případ, kdy poskytovatel neplní závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, a toto neplnění hrubě 
porušuje smysl a účel této smlouvy nebo případ, kdy poskytovatel nepostupuje s veškerou odbornou péčí 
a jeho počínání hrozí vznikem škody objednateli,  

 případ, kdy jedna smluvní strana i přes předchozí upozornění druhé strany opakovaně porušuje 
povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy,  

 prodlení objednatele s úhradou odměny déle než 20 dnů, 

 porušení nebo ohrožení dobrého jména nebo dobré pověsti objednatele zaviněním poskytovatele,  

 hrubě nekvalitní nebo opakovaně méně kvalitní či pozdní plnění poskytovatele, 

 změna charakteru akce takovým způsobem, že je shledána (bez ohledu na zavinění poskytovatele) jako 
nevhodná pro prezentaci objednatele, stejně jako zánik účelu této smlouvy, kterým je propagace 
objednatele a jeho výrobků, nebo dojde-li ke stažení akce z veřejné produkce 

 
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Poskytovatel je povinen v případě odstoupení učinit všechny neodkladné úkony nutné k tomu, aby 
objednateli nevznikla škoda, to neplatí v případě, že objednatel sdělí, že již ničeho nepožaduje. 

 
3. Předpokladem pro odstoupení je písemná výzva zaslaná na adresu druhé smluvní strany je splnění závazku 

plynoucího z této smlouvy v přiměřené dodatečné lhůtě s ohledem na neplněný závazek. V případě 
pochybností se má za to, že je výzva doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.   
 



 4 

4. Pokud byla poskytovateli před odstoupením uhrazena záloha / celá smluvní cena, je poskytovatel povinen ji 
do 10 dnů od nabytí účinnosti odstoupení objednateli vrátit na objednatelem sdělený bankovní účet. Pro 
vrácení musí být vystaven opravný daňový doklad, na základě, kterého budou finanční prostředky vráceny. 
 

5. Pokud nebudou smluvní strany schopny dodržet vzájemné závazky z této smlouvy z důvodu pandemie 
vyvolané šířením nemoci COVID - 19 a navazujících vyhlášených protiepidemických opatření, dává tato 
skutečnost oběma stranám právo od smlouvy odstoupit. Smlouva v případě odstoupení zaniká s účinností 
ode dne doručení projevu vůle od dohody odstoupit druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy 
vzniká objednateli právo na vrácení uhrazené smluvní ceny nebo její poměrné části, a to nejpozději do 14 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Pro vrácení 
musí být vystaven opravný daňový doklad, na základě, kterého budou finanční prostředky vráceny. 

 
 

VIII. Závěrečná ujednání  
 
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té 
doby platí úprava příslušných právních předpisů. 

 
2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit jakoukoli pohledávku či jiné právo z této smlouvy 

vyplývající bez výslovného písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických forem komunikace. 

 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
4. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 občanského zákoníku ve svém 

právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 
 
5. Nepoužije se § 1740 odst. 3 občanského zákoníku – přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem 

či odchylkou se vylučuje. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se na tuto smlouvu 
nepoužijí. 

 
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně 
sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu smlouvy věděly, nebo 

vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní 
strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti 
s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při 
jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy. 

 
8. Všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou, 

a pokud k dohodě nedojde, budou rozhodovány dle místní a věcné příslušnosti soudů České republiky. 
 
9. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
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10. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá poskytovatel. 

 
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a poskytovatel obdrží též jedno vyhotovení. 
 
12. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými, oboustranně odsouhlasenými číslovanými dodatky. 
 
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

 
Za objednatele:      Za poskytovatele: 
 
V Brně dne: ………….     V Brně dne: 27. 1. 2023 

 

 

……………………………………. ………………………………… 

Ing. Roman Kocúrek     Stanislav Moša, ředitel 

1. místopředseda představenstva  

 

 

 

 

…………………………...…….. 
Paolo Bee, MBA 
2. místopředseda představenstva 
 
 
 




