
 

Správa Pražského hradu, 119 08 Praha 1 – Hrad 

tel.: 224 371 111, www.hrad.cz 

 Č.j.: SPH 673/2014 

ZČ: 100000 NS: 1245990 

ZČ: 2051000 NS: 2256031 

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ 

PROPAGAČNÍCH A JINÝCH SLUŽEB 

Článek 1. 

Smluvní strany 

1.1 Správa Pražského hradu 

se sídlem: 119 08 Praha 1 – Hrad 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČ: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

je plátce DPH  

(dále jen „Správa“)  

- na straně jedné - 

a 

1.2 Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 

se sídlem: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 

zastoupena: xxx, na základě plné moci 

IČ: 27367061 

DIČ: CZ27367061 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 108769 

je plátce DPH 

(dále jen „Partner“nebo „Huawei“) 

- na straně druhé - 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s § § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník tuto  

Smlouvu o provádění propagačních a jiných služeb 
(dále jen „smlouva“). 

http://www.hrad.cz/


 

2/6 

Článek 2. 

Předmět a doba trvání smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je propagace společnosti Huawei Technologies (Czech) 

s.r.o. jako Partnera výstavních projektů pořádaných Správou, které se uskuteční po 

dobu trvání této smlouvy (dále jen „výstavy“). Partner se zavazuje poskytnout Správě 

plnění uvedené v této smlouvě, tj. poskytnout za dobu trvání této smlouvy mobilní 

zařízení specifikované níže v této smlouvě.  

2.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2015. 

Článek 3. 

Práva a povinnosti Správy 

3.1. Správa se zavazuje v rámci realizace propagačních služeb pro Partnera poskytnout 

následující plnění: 

a) Počínaje podpisem této smlouvy zajistit prezentaci společnosti Huawei 

Technologies (Czech) s.r.o. - logo Partnera a partnerský titul budou uváděny po 

dobu účinnosti této smlouvy na všech propagačních materiálech souvisejících 

s výstavami. Propagace Partnera započne na výstavy, které se uskuteční od účinnosti 

této smlouvy, pokud již Správa nemá příslušné propagační materiály na příslušnou 

výstavu vydány. 

b) Po dobu trvání této smlouvy poskytnout Partnerovi v každém roce trvání této 

smlouvy: 

- celkem 160 ks čestných vstupenek na výstavy, tj. 20 ks na každou výstavu 

pořádanou Správou v daném roce. Pro účely této smlouvy je hodnota vstupenky 

stanovena na xxx,- Kč za kus (slovy: xxx korun českých). 

- celkem 40 ks pozvánek na vernisáže výstav, tj. 5 ks na každou vernisáž 

výstavy pořádanou Správou v daném roce. Pro účely této smlouvy je hodnota 

pozvánky stanovena na xxx,- Kč za kus (slovy: xxx korun českých). 

- 50 ks čestných vstupenek do Okruhu B Pražského hradu. Pro účely této 

smlouvy je hodnota vstupenky stanovena na xxx,- Kč za kus (slovy: xxx korun 

českých).  

- 50 ks čestných vstupenek do Okruhu A Pražského hradu. Pro účely této 

smlouvy je hodnota vstupenky stanovena na xxx,- Kč za kus (slovy: xxx korun 

českých). 

- 50 ks čestných vstupenek do Stálé expozice Obrazárna Pražského hradu. Pro 

účely této smlouvy je hodnota vstupenky stanovena na xxx,- Kč za kus (slovy: xxx 

korun českých).  

- 50 ks čestných vstupenek do Stálé expozice Příběh Pražského hradu. Pro účely 

této smlouvy je hodnota vstupenky stanovena na xxx,- Kč za kus (slovy: xxx 

korun českých). 

- 2x ročně prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu (Nový palác) pro 

20 osob. Pro účely této smlouvy je hodnota vstupenky stanovena na xxx,- Kč 

(slovy: xxx korun českých). 
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c) Po dobu trvání této smlouvy umožnit Partnerovi 1x v každém roce trvání této 

smlouvy uspořádat, za úplatu poskytnutou Správě, konferenci v reprezentačních 

prostorách Pražského hradu, přičemž podrobnosti budou upraveny v samostatné 

komisionářské smlouvě, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít.  

3.2. Správa se dále zavazuje předložit ke schválení a následné korektuře všechny materiály, 

kde bude uváděno logo Partnera. Souhlas se způsobem uvedení a grafickým ztvárněním 

loga či připomínky sdělí zástupce Partnera nejpozději do dvou (2) dnů od předložení 

návrhů. Pokud nevysloví zástupce námitky ke způsobu uvedení logotypu po dobu dvou 

(2) dnů, návrh se považuje za schválený. 

3.3. Správa se zavazuje používat originální příslušenství spol. Huawei Technologies 

(Czech), s.r.o. 

Článek 4. 

Práva a povinnosti Partnera 

4.1. Partner se zavazuje dodat Správě v požadovaném časovém předstihu logotyp v křivkách 

a specifikovat pravidla pro jeho užití při prezentaci dle článku 2. a 3. či pro jiné využití 

loga Správou ve smyslu plnění této smlouvy. Veškeré použití logotypu ve smyslu 

článku 3. podléhá písemnému schválení ze strany odpovědného pracovníka Partnera, 

pověřeného Partnerem k takovémuto schválení. 

4.2. Partner se zavazuje za provedení propagace a služeb dle předchozího článku této 

smlouvy poskytnout a převést do vlastnictví Správy mobilní zařízení dle výběru Správy 

specifikované v příloze č. 2 v celkové hodnotě 1 mil. Kč bez DPH. Partner se zavazuje 

poskytnout a převést tato mobilní zařízení do vlastnictví Správy ve dvou částech, a to 

v roce 2014 poskytnout a převést mobilní zařízení do vlastnictví Správy do 30ti dnů od 

podpisu této smlouvy a to v celkové hodnotě 500.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsettisíc 

korun českých) a v roce 2015 poskytnout a převést mobilní zařízení do vlastnictví 

Správy ve lhůtě dle dohody smluvních stan (forma této dohody postačí i elektronická) a 

to v celkové hodnotě 500.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsettisíc korun českých). 

Minimální počet kusů, které je Správa oprávněna v rámci jednotlivé přejímky mobilních 

zařízení požadovat činí 50 kusů. Při předání mobilních zařízení bude sepsán předávací 

protokol, ve kterém budou specifikována dodaná mobilní zařízení. 

4.3 Partner je oprávněn kdykoliv během účinnosti této smlouvy akutalizovat přílohu č. 2 

této smlouvy vždy v souladu s jeho aktuální nabídkou mobilních zařízení a jejich cen 

pro obchodní korporace. Aktualizace přílohy nabývá učinnosti 30 dnů od jejího 

doručení Správě. 

Článek 5. 

Odměna za služby a platební podmínky 

5.1. Hodnota Správou řádně poskytnutých propagačních a ostatních služeb uvedených 

a specifikovaných v čl. 2. a 3. této smlouvy ve prospěch Partnera činí celkem  

500.000,- Kč bez DPH/rok (slovy: pětsettisíc korun českých). K ceně bude připočteno 

DPH v platné zákonné sazbě dle jednotlivých plnění. Rozpis jednotlivých plnění je 

uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
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5.2. Hodnota Partnerem řádně poskytnutého plnění uvedeného a specifikovaného v čl. 2. a 4. 

této smlouvy ve prospěch Správy činí celkem za každý rok poskytnutí plnění Partnera 

(tj. rok 2014 a 2015) 500.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsettisíc korun českých). K ceně 

bude připočteno DPH v platné zákonné sazbě.  

5.3. Odměna za služby bude Správou vyúčtována dílčími daňovými doklady následovně: 

 a) daňovým dokladem dle čl. 3. odst. 3.1., písm a): za celkovou propagaci společnosti 

Huawei jako Partnera ve výši 455.500,- Kč bez DPH (slovy: 

čtyřistapadesátpěttisícpětset korun českých). K uvedené částce bude připočteno DPH 

v platné zákonné sazbě. Daňový doklad bude vystaven k 31.12. příslušného roku, za 

který byla propagace Partnera provedena Správou. 

b) daňovými doklady dle čl. 3, odst. 3.1., písm b), které budou vystaveny vždy k datu 

poskytnutí vstupenek či pozvánek, a to ve výši dle Přílohy č. 1 této smlouvy, 

v případě poskytnutí vstupenek či pozvánek bude daňový doklad bez DPH 

(osvobozeno od DPH). 

5.4. Odměna za plnění bude Partnerem vyúčtována dvěma dílčími daňovými doklady dle 

čl. 4, odst. 4.2., které budou vystaveny vždy k datu poskytnutí plnění Partnera, a to ve 

výši 500.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsettisíc korun českých). K ceně bude připočteno 

DPH v platné zákonné sazbě. Nedílnou součástí daňového dokladu bude rozpis 

dodaných mobilních zařízení včetně jejich finančního vyjádření. 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že provedou vzájemné započtení vystavených faktur. 

Vystavené faktury tak budou obsahovat upozornění – neproplácet vzájemný zápočet.  

 a) Smluvní strany provedou vzájemný zápočet k 31.12 2014 a k 31.12. 2015 za plnění 

poskytnutá v roce 2014 a 2015, přičemž Správa uhradí doplatek odpovídající rozdílu 

mezi plněním Správy a Partnera po provedení zápočtu za rok 2014 a 2015 a to 

nejpozději do 21 dnů po provedení zápočtu za daný rok. 

Článek 6. 

Další ujednání 

6.1 Veškeré pracovní kontakty v rámci plnění této smlouvy budou realizovány 

prostřednictvím kontaktních osob, kterými jsou: 

Za Správu 

- v záležitostech propagace: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx   

- v záležitostech mobilních zařízení: xxx, tel.: xxx 

Za Huawei 

- xxx tel.: xxx, e-mail: xxx 

O případných změnách těchto zástupců jsou obě strany povinny se vzájemně písemně 

informovat. 

mailto:sylvie.zizkova@hrad.cz
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6.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této 

smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se 

tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy Správě vznikne 

povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že specifikace mobilních zařízení a jejich konkrétních 

modelů bude upřesněna vždy dle aktuální nabídky Huawei, která bude odpovídat 

finančnímu plnění dle čl. 4. odst. 4.2. a 4.3. 

6.4 Smluvní strany dohodly, že odpovědnost za vady plnění poskytnutého Partnerem se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě movité věci a Partner poskytuje 

Partnerovi záruku za jakost za podmínek uvedených v záručním listu příslušného 

zařízení. Záruka za jakost v každém případě činí 2 roky od předání příslušného 

mobilního zařízení. V případě vadného plnění Partnera anebo uplatnění práv ze záruky, 

bude Správa  tyto nároky uplatňovat u servisní organizace Partnera, obchodní korporace 

BRITEX – CZ, s.r.o. se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 125, PSČ 272 

01, IČO:  25130340. Partner se zavazuje poskytnout Správě případnou součinnost. 

Článek 7. 

Zánik smlouvy 

7.1 Smlouva zaniká: 

a) dohodou, 

b) odstoupením. 

7.2 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným 

způsobem poruší některou sjednanou povinnost či závazek z této smlouvy. Za podstatné 

porušení této smlouvy se rozumí neplnění povinností uvedených v této smlouvě v čl. 3., 

4. a 5., a to ani po předchozím písemném upozornění druhou smluvní stranou. 

Odstoupení dle této smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

straně. 

7.3. V případě ukončení smlouvy některým ze způsobů stanovených v odst. 7.1. tohoto 

článku se smluvní strany zavazují vyrovnat vzájemné nároky a povinnosti, které budou 

mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě 30 kalendářních dnů od ukončení smlouvy. 

Článek 8. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

8.2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 



 

6/6 

8.3. Smluvní strany sjednávají způsob doručování tak, že si budou vzájemně doručovat 

písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud Správa prokazatelně 

neoznámí Partnerovi změnu sídla, a naopak. Nevyzvedne-li si adresát písemnosti nebo 

nepodaří-li se písemnost doručit na adresu, jak je uvedeno, považuje se den vrácení 

zásilky Partnerovi, resp. Správě, za den doručení, i když se adresát o zásilce nedozvěděl. 

8.4. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Partner obdrží dvě (2) 

a Správa tři (3) pare. 

8.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

8.6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností dle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez 

zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

8.7. Případný spor v rámci realizace či výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit 

u místně a věcně příslušného soudu Správy v Praze. 

8.8. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

je uzavřena jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni za 

smluvní stranu se zavazovat. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Rozpis jednotlivých plnění Správy 

Příloha č. 2 - Aktuální nabídka mobilních zařízení ke dni podpisu smlouvy 

V Praze dne  V Praze dne 

 ..........................................................................   .................................................................  

 xxx Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 na základě plné moci ředitel  

 Huawei Technologies (Czech) s.r.o.  Správa Pražského hradu 

 


