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SMLOUVA 
o poskytnutí služeb

týkajících se výstavy Terakotové armády

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
se sídlem: Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
zastoupená Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2255
IČ :25848526
DIČ:CZ25848526
(dále jen „VFO")

a

GOVIN, s.r.o.
Zastoupená Mgr. Tomášem Palou, jednatelem firmy
Sídlem: Veverkova 1229/9,170 00 Praha 7
IČ:02250241
DIČ:CZ02250241
Číslo účtu:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
(dále jen „ GOVIN")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Článek 1
Úvodní ujednání

1. 1. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, změn 
statutárních orgánů, zmocněných osob a dalších údajů uvedených v záhlaví této smlouvy 
postačuje oznámení doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem smluvní 
strany. V případě, že je zastupování VFO či GOVIN založeno plnou mocí nebo jiným 
písemným pověřením, musí být takové shora uvedené oznámení doplněno plnou mocí, 
odvoláním plné moci, udělením plné moci nově zmocněným zaměstnancům a doložený 
výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou listinou osvědčující skutečnosti v oznámení 
uvedené.

1. 2. Tato smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva") se řídí právním řádem České 
republiky.
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Článek 2
Předmět smlouvy

2. í .  GOVIN se zavazuje podle této smlouvy poskytnout repliky Terakotových soch vojáků a 
dalších předmětů pro účely konání výstavy Terakotové armády na výstavišti Flora Olomouc 
dle níže uvedené specifikace včetně data.

2. 2. GOVIN se zavazuje poskytnout VFO tyto služby:
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Článek 3
Odměna, platební podmínky

3. 1. Obě smluvní strany se dohodly, že VFO zaplatí ve prospěch GOVIN za služby uvedené 
v bodě 2. 2. odměnu 345 000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH.

3. 3. Dohodnutou odměnu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi VFO a GOVIN. Odměna 
zahrnuje veškeré náklady, které GOVIN v souvislosti s plněním předmětu smlouvy vzniknou.

3. 4. Jestliže bez zavinění GOVIN nebo VFO dojde v průběhu poskytování služeb k nutnosti 
provést služby odchylně a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů, které by mohlo vést ke 
zvýšení odměny, mohou být GOVIN tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem VFO. 
Bez souhlasu VFO je možné provést nad rámec služeb specifikovaných včl. 2 pouze takové 
práce, které jsou bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo na straně VFO ke vzniku škody. 
GOVIN však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného poskytování 
služeb, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohla při vynaložení veškeré 
odbornosti předpokládat.

3. 5. Odměnu dle bodu 3. 1. uhradí VFO na základě faktury vystavené GOVIN bankovním 
převodem na účet GOVIN uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti
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GOVIN
daňového dokladu. Splatnost jednotlivých faktur je uvedena také v bodě 3.1.

3. 6. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je VFO 
oprávněn ji vrátit s tím, že GOVIN je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není VFO v prodlení s úhradou faktury.

Článek 4
Doba a místo plnění

4. 1. GOVIN poskytne plnění dle článku 2., týkající se marketingových podkladů (grafika, 
texty, atd.) do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Článek 5
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Smluvní strany se zavazují během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé strany v souvislosti s plněním 
smlouvy.

5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma smluvními 
stranami po dobu poskytnutí pronájmu předmětů a soch (tj. včetně 3 dnů po výstavě). Před 
uplynutím doby účinnosti lze tuto smlouvu ukončit dohodou smluvních stran nebo 
odstoupením z důvodu porušení povinnosti podle této smlouvy některou ze smluvních stran 
či ze zákonem stanovených důvodů. Oznámení o odstoupení musí být doručeno druhé 
smluvní straně v písemné formě pod sankcí neplatnosti. Účinky oznámení o odstoupení 
nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této 
smlouvy jsou smluvní strany si povinny vypořádat své nároky z jejího plnění, a to do 30 dnů 
ode dne zániku účinnosti této smlouvy.

5. 4. GOVIN jmenuje kontaktní osobu, která bude koordinovat organizační, personální a 
technické zajištění plnění ze strany GOVIN. VFO má právo na průběžnou dostupnost 
kontaktního pracovníka GOVIN pro potřeby konzultací při plnění předmětu plnění této 
smlouvy.

5. 5. VFO jmenuje kontaktní osobu pro spolupráci s GOVIN za účelem koordinace 
organizačního, personálního a technického zajištění plnění ze strany GOVIN.
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Článek 6

Smluvní pokuty a sankce

6. 1. V případě, že VFO bude v prodlení se zaplacením faktury GOVIN, zaplatí GOVIN úrok z

7.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy 
ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v 
občanském zákoníku.

7. 2. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

7. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

7. 4. 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.

V Olomouci dne 16. června 2017 V Olomouci dne 16. června 2017

prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. Pokuta je splatná do 14 
dnů od vyúčtování této smluvní pokuty.

Článek 7
Závěrečné ujednání
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GOVIN
Příloha č. 1

Další možnosti poskytnutí služeb ze strany GOVIN

• Pronájem velkoplošné grafiky pro výstavu (základní informace od Terakotové armádě 
3x3.6m + grafika pro fotokoutek 3 x 5,2m) za 7000 Kč bez DPH za období pronájmu výstavy

• Pronájem velkoplošných venkovních bannerů s informací o výstavě a rozměrech
o 12m šířka x 8m výška za 3000 Kč bez DPH za měsíc pronájmu (v případě delšího 

pronájmu než 4 měsíce cena za měsíc 2000 Kč bez DPH) 
o 51,2m šířka x 4,5m výška za 4000 Kč bez DPH za měsíc pronájmu (v případě delšího 

pronájmu než 4 měsíce cena za měsíc 3000 Kč bez DPH)
• Prodej suvenýrů Terakotové armády

o Doplňkový prodej suvenýrů s tématikou terakotové armády, obsahující předměty 
typu: sošek různých velikostí (20cm -  50cm), sady sošek, magnetky, klíčenky, 
propisky, archeosady, repliky bojových vozů či brožur, 

o Podmínky prodeje suvenýrů, včetně nákupních cen, rozdělení zisku a detailního popisu 
položek budou upřesněny v samostatné smlouvě či dodatku k této smlouvě.

• Další doplňkové služby
o V případě dalších domluvených služeb, pronájmu či spolupráce týkající se výstavy 

Terakotové armády na Výstavišti Flora Olomouc, bude specifikováno včetně odměny 
v dodatku této smlouvy.

V případě využití nabízených doplňkových služeb uvedených v příloze č. 1 VFO zaplatí
domluvené částky nejpozději 30. 9. 2017 a GOVIN vystaví daňový doklad nejpozději 31. 8.
2017.
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