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Smlouva o spolupráci

uzavřená podle úst. § 1746 odst. 2 zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znénf pozdějších
předpisů (dále jen "Smlouva")

CARDION s. r. o.

se sídlem: Rybníčka 257/136, 634 00 Brno - Nový Lískovec
IČ: 60719877
DIČ: CZ699003452

zastoupena: Ing. Ivo Nekudou, jednatelem společnosti
sp. zn. : společnost zapsána v OŘ vedeném KS v Brně, oddíl C. vložka 16405

kontaktní osoba: Ing. Ivo Nekuda. tel. +42  e-ma
(dáte Jen "PARTNER")

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
ID: 00843989
DIČ: CZ00843989
zastoupena: MUDr. Jiň Havrlant, MHA, ředitel

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, 6. J. OP-054-25. 11. 90
kontaktní osoba: tel. : :

bankovní spoj. : ČNB Ostrava, 6. účtu: 66332761/0710

(dále jen "POŘADATEL")

(společné jako "smluvní strany" nebo jednotlivé jako "smluvní strana")

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

11. POŘADATEL je organizátorem akce pod názvem "Reprezentační ples Fakultní nemocnice
Ostrava - Benátská noc" (dále jen "Akce"). Leták k Akci tvoři přílohu 6. 1 této Smlouvy.

1. 2. Akce se bude konat dne 4. 2.2023 v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená
2703/84, 70030 Ostrava - Jih.

1. 3. PARTNER má zájem podpořit organizaci a realizaci Akce a na propagaci svého obchodního
jména v rámci Akci.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2, 1. PARTNER se zavazuje poskytnout POŘADATELI za služby specifikované vél. 3 odst. 3.2
Smlouvy:
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a) odměnu ve výši 60. 000, - Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých); k částce bude

účtováno DPH dle platných právních předpisů;

(dále jen "plněni PARTNERA")

Plněni PARTNERA bude použito na přípravu AKCE, technické zajištěni AKCE či na ostatní

náklady POŘADATELE souvisejici s organizačním zajištěním a s realizaci AKCE.

2. 2. POŘADATEL za plněni poskytnuté ze strany PARTNERA dle odst. 2. 1. tohoto článku Smlouvy
provede v rámci Akce propagaci PARTNERA, resp. jeho obchodní firmy, připadne mu

poskytne další protiplněnl, a to způsobem a v rozsahu dle 61. 3 odst. 3. 2. této Smlouvy, za

podmínek této Smlouvy.

2. 3. Smluvní strany potvrzuji, že uzavřeni této Smlouvy nemá žádný vliv na obchodní transakce,

zejména na rozhodnuti POŘADATELE o nákupu, a že v tomto ohledu neexistuji žádná
očekáváni.

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3. 1. PARTNER je povinen v předstihu dodat POŘADATELI firemní loge (hlavni, přlp. další) ve
formátu předem dohodnutém s POŘADATELEM a poskytnout POŘADATELI při přípravě
prezentačních materiálů k Akci nezbytnou součinnost tak, aby POŘADATEL mohl splnit řádné
své závazky z této Smlouvy. PARTNER se zavazuje průběžné poskytovat POŘADATELI
veškerou nezbytnou.

3.2. POŘADATEL v rámci Akce poskytne PARTNEROVI následující služby:

PLATINOVÝ SPONZOR

a) Umístěni loga PARTNERA a sponzorského poděkováni na televizním okruhu ve foyer
Clarion Congress Hotelu Ostrava;

b) Prezentace PARTNERA formou dodaných roll-up bannerů v miste konáni Akce během
Akce (banner dodá PARTNER, použiti banneru podléhá schváleni ze strany
POŘADATELE);

c) Pojmenováni jedné z hlavních cen tomboly po PARTNEROVI Akce - pokud PARTNER
tuto cenu poskytne do tomboly jako věcný dar;

d) Poděkováni moderátora /moderátorky Akce v úvodu a v průběhu moderátorských
vstupů;

e) Umístěni loga PARTNERA v online prezentaci Akce (vybrané sociální šitě, www.fno. cz);
f) Umístnění loga PARTNEF(A na malé propagační materiály k Akci (grafika na stolech).

PARTNER bere na vědomí, že jako věcný "dar" do tomboly může být poskytnuta pouze taková
věc, kterou předem schválil POŘADATEL Akce.

3. 3. POŘADATEL a PARTNER jsou povinni postupovat při realizaci Akce v souladu s relevantními

právními předpisy, v souladu se žák. é. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplněni
zákona é, 468/1991 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysíláni, ve zněni

pozdějších předpisů, ve zněni pozdéjšich předpisů, zákonem 6. 110/2019 Sb., o zpracováni
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osobních údajů, jakož i v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na
území' České republiky.

4. PLATBA

4. 1. Na platbu dle 61. 2 odst. 2. 1 písm. a) této Smlouvy bude POŘADATELEM vystavena faktura,
která bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních
předpisů. Faktura bude zaslána PARTNEROVI v elektronické podobě na e-mailovou adresu

ivo. nekuda@cardion. cz. Splatnost faktury je 7 dnů ode dne doručeni faktury PARTNEROVI.
Dnem zdanitelného plnění je datum vystaveni daňového dokladu.

4. 2. POŘADATEL je oprávněn vystavit fakturu a odeslat ji PARTNEROVI bezodkladné po podpisu
této Smlouvy oběma smluvními stranami. PARTNER je povinen fakturu řádně a včas zaplatit,
přičemž platba musí být provedena pod variabilnfm symbolem uvedeným na faktuře.

4. 3. POŘADATEL prohlašuje, že:

i) jim uvedené číslo úétu pro poukázáni platby dle této Smlouvy bude odpovídat ú6tu, který
nahlásil správci dané,

(ii) nenf tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona é. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve zněni pozdéjšich předpisů (dále jen zákon o DPH),

(iii) plni veškeré své zákonné povinnosti vztahujici se ke správě daně dle zákona o DPH.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případe podstatného
porušeni smluvních povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušeni Smlouvy se
považuje zejména:

5. 2.

5. 3.

případ, kdy POŘADATEL prokazatelné neplní hlavni závazky, které pro něj z této
Smlouvy vyplývají, a toto neplnění' povinnosti hrubě narušuje základní smysl a účel
této Smlouvy,

případ, kdy jedna smluvní strana i pres předchozí upozornéní druhé strany opakované
porušuje povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy,

prodleni PARTNERA s úhradou odměny dle či. 2 odst. 2. 1 pism. a) Smlouvy po dobu
delší než 3 dny.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemné a je účinné dnem doručeni oznámeni' o
odstoupeni druhé smluvní straně.

Předpokladem pro odstoupeni od Smlouvy je písemná výzva zaslaná na adresu sídla druhé
smluvní' strany ke splnění závazku plynoucího z této Smlouvy v přiměřené dodatečné lhůtě s
ohledem na neplněný závazek. V případě pochybnosti se má za to, že je výzva doručena třetí
pracovní den od jejího odesláni.
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6. 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany současné berou na vědomi, že v případě, kdy výše hodnoty předmětu této

Smlouvy je vyšší než 50. 000, - Ke bez DPH, pak v tomto případe bude celé zněni Smlouvy

včetně jejich případných změn a dodatků uveřejnéno v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů (uveřejněni Smlouvy zajistí POŘADATEL)
a účinnost Smlouvy nastane teprve dnem uveřejněni Smlouvy v registru smluv.

6.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného ukončeni Akce.

6, 3. Je-ti nebo stane-li se některé ustanoveni této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se

to ostatních ustanoveni této Smlouvy, která zůstávají' platná a účinná. Smluvní' strany se

v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo neúčinné ustanovením

platným a účinným, které nejlépe odpovídá původné zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanoveni neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních

předpisů.

6.4. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

strany mely a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost této

Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáni o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni
této Smlouvy nesmi být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a

nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. 5. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ni se smluvní strany zavazuji řešit

přednostně dohodou, a pokud k dohodě nedojde, budou rozhodovány dle místní a věcné

příslušnosti u soudů České republiky dle právního řádu České republiky.

6. 6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána kvalifikovanými

elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

6. 7, Tato Smlouva může být doplňována či měněna pouze na základe písemných, vzestupně

číslovaných dodatků 6i dodatků uzavřených v elektronické podobě podepsaných oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

6. 8. PARTNER se zavazuje během plněni této Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato
Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v

souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Této povinnosti může PARTNERA zprostit pouze

POŘADATEL, přičemž zproštěni povinnosti mlčenlivosti musí' být učiněno písemné.

6. 9. Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit 6i převést tuto Smlouvu nebo jednotlivá práva

či povinnosti z ni vyplývající bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní

strany. Za písemnou formu nebude pro tento úéel považována výměna e-mailových forem
komunikace.

6. 10. Tato Smlouva a vztahy z ni vyplývající se řfdi právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve zněni pozdějších předpisů.
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6. 11. Smluvní strany si při plněni předmětu této Smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost nutnou

pro dosaženi účelu Smlouvy.

i!
6. 12. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah Smlouvy, že tuto Smlouvu uzavřely na

základě své svobodné a vážné vůle, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součásti této Smlouvy je její příloha é. 1: Leták k Akci

V Brně, dne 2. 2. 2023

CARDION s. r. o.

V Ostravě dne

Fakultní nemocnice Ostrava

Digitálně podepsal
Ivo Nekuda

Datum: 2023. 02.02

Ivo

11:02:58+01'00'

Ing. Ivo Nekuda, jednatel společnosti

lijifDlgitálné podepsal
MUDr. Jiří Haurlant
Datum; 2023.02.03
12:18:12+01'00'

MUDr. Jiří Havriant, MHA, ředitel
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Jiří Mádl
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Vášo Patejdl

4. 2. 2023
od 19:00 hod.

Clarion Congress
Hotel Ostrava

Kapela Foxy Hunters | Traumaband
DJ Roman Pastorek l Tombola l Kasino a další
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