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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI č.374/2017/MG 
 

kterou dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský 
zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany: 

 
Moravská galerie v Brně 
Sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno 
IČ: 00094871 
DIČ: CZ00094871 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.:197734621/0710 
Zastoupená panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem 
 

na straně jedné a dále také jen jako „Moravská galerie“ 
a 
 
Wiesner-Hager Project s.r.o. 
Sídlem: Na Závodí 1357, 396 01 Humpolec 
IČ: 28438728 
DIČ: CZ28438728 
Zastoupena: Zdenkem Brisudou, kontakt: z.brisuda@wiesner-hager.com 
 

na straně druhé a dále také jen jako „Partner“ 
 

Preambule 
Vzhledem k tomu, že:  
 

(a) Moravská galerie a Partner mají zájem společně participovat na následující 
společensko-kulturním projektu: 
 
Znovuotevření knihovny Moravské galerie v Brně včetně projektu ARTOTÉKA, která je 
umístěna ve 3. patře budovy Pražákova paláce (Husova 18, Brno), ke kterému má 
Moravská galerie v Brně právo hospodaření 
 
dále také jen jako „Projekt“  

 
(b) spolupráce Partnera a Moravské galerie (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 Moravská galerie  se touto smlouvou zavazuje, že 
poskytne Partnerovi spolupůsobení při organizování a realizaci Projektu, a to následujícím 
způsobem:  
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a) Moravská galerie a Partner budou vystupovat jako partneři Projektu. Smluvní strany 
budou spolupracovat při on-line propagaci Projektu v rámci svých webových stránek, 
sociálních sítí a newsletterů. 

b) Moravská galerie zašle Partnerovi pozvánku na zahájení Projektu;  a to na kontaktní e-
mail: z.brisuda@wiesner-hager.com elektronickou verzi pozvánky, to vše nejpozději ve 
2. 10. 2017. 

c) Moravská galerie bude uvádět logo nebo jméno Partnera mezi svými partnery. A to 
konkrétně: 

 v pololetníku MG, který vyjde v době trvání smlouvy 

 v článku v pololetníku k znovuotevření knihovny a zahájení činnosti Artotéky 
bude zmíněn Partner jako partner Projektu 

d) Moravská galerie uvede Partnera jako partnera na svých webových stránkách a to do 
konce roku 2018 

e) Moravská galerie poskytne Partnerovi 100 ks volných vstupenek pro 2 osoby na 
jakoukoliv výstavu v budovách MG do konce roku 2018 

 
 
1.2 Smluvní strany ujednávají, respektive Partner se touto smlouvou zavazuje, že poskytne 
Moravské galerii spolupůsobení při organizování a realizaci Projektu, a to následujícím 
způsobem:  
 

a)  Partner se touto smlouvou zavazuje, že dodá nejpozději ve 44. týdnu 2017 8 ks židlí 
Wiesner-Hager bez područky a 12 ks židlí Wiesner-Hager s područkou, jak je blíže 
specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy 

b) Partner zajistí dovoz výše uvedeného zboží do budovy Pražákova paláce, Husova 18, 
Brno a to na své náklady 

 
1.3 Smluvní strany dále ujednávají, že vzájemně odsouhlasená cena plnění náležející 
Partnerovi za plnění poskytované Partnerem Moravské galerii na základě této smlouvy činí 
135.390,- Kč. Cenu plnění dle předchozí věty je Partner oprávněn navýšit o daň z přidané 
hodnoty v sazbě a výši dle příslušného zákona účinného ke dni fakturace. Nárok na cenu 
plnění náležející Partnerovi vzniká v den po převzetí služby. Na cenu plnění je Partner 
oprávněn vystavit daňový doklad v podobě faktury se splatností třiceti (30) dní ode dne 
doručení, a to nejdříve v den plnění, nejpozději však do 14 dní poté, co na cenu plnění 
Partnerovi podle této smlouvy vznikl nárok. Moravská galerie je povinna Partnerovi řádně 
vyúčtovanou cenu plnění uhradit.      
 
1.4 Smluvní strany rovněž dále ujednávají, že vzájemně odsouhlasená cena plnění náležející 
Moravské galerii za plnění poskytované Moravskou galerií Partnerovi na základě této 
smlouvy činí 50.200,- Kč. Cenu plnění dle předchozí věty je Moravská galerie oprávněna 
navýšit o daň z přidané hodnoty v sazbě a výši dle příslušného zákona účinného ke dni 
fakturace. Nárok na cenu plnění náležející Moravské galerii vzniká v den po převzetí služby. 
Na cenu plnění je Moravská galerie oprávněna vystavit daňový doklad v podobě faktury se 
splatností třiceti (30) dní ode dne doručení, a to nejdříve v den plnění, nejpozději však do 14 
dní poté, co na cenu plnění Moravské galerii podle této smlouvy vznikl nárok. Partner je 
povinen Moravské galerii řádně vyúčtovanou cenu plnění uhradit.      
 
1.5 Pro případ, vznikne-li oběma smluvním stranám na základě této smlouvy vzájemný nárok 
na cenu plnění, smluvní strany ujednávají, že své pohledávky vzniklé v dané souvislosti 
vzájemně započtou. 
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Článek 2. 
Doba trvání smlouvy 

 

2.1 Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne 31. 12. 
2018. 
 
2.2 Jestliže se smluvní strana dostane do prodlení se splněním svého závazku dle této 
smlouvy či jakékoli jeho části (tj. například poruší-li Partner byť i jen částečně některý ze 
svých závazků dle ujednání článku 1.2 této smlouvy) po dobu delší než 15 dní, dopouští se 
tím zvlášť závažného porušení této smlouvy.  
 
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.    
 
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, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo druhé smluvní straně, 
popřípadě třetí osobě s touto stranou jednající 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 pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími právními předpisy.  
 
3.4 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této 
smlouvy neovlivní 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 obsažených 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. 
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3.6 Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a svými níže 
připojenými podpisy 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 dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  
 
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.  
 
 
 
 
Příloha č. 1  - Specifikace požadavku na dodání židlí 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne:  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Moravská galerie v Brně 

Mgr. Jan Press, ředitel 
 

V Brně dne:  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Wiesner-Hager Project s.r.o. 

Zdenek Brisuda 
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Příloha č. 1 – Specifikace požadavku na dodání židlí 
 
 

1. 6870-101 outline stohovatelná židle, sedadlo čalouněné, opěradlo plast – 8 ks 
Potah poskytnuta nestandardní látka Bombay 56 šedá, barva plastu 96 bílá, barva 
kovu 9016 bílá, provedení podnože filcové kluzáky 
 
 
 

2. 6875-101 outline stohovatelná židle s područkami, sedadlo čalouněné, opěradlo 
plast – 12 ks 
Potah poskytnuta nestandardní látka Bombay 56 šedá, barva plastu 56 bílá, područky 
buk – přírodní barva, barva kovu 9016 bílá, provedení podnože filcové kluzáky 


