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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

Uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

Sídlo: Radnická 365 / 2, 602 00 Brno 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 18 
zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:00101460  
DIČ: CZ00101460  
Bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.:XXXXXXXXXXXXXX 
Organizace je plátcem DPH 

dále jen „TIC“ 

 

a 

 

CeWe Color, a. s. 
Sídlo:   Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4 
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2111 
Zastoupena       Ing. Pavel Schreiber, předseda představenstva a Ing. Martin Dvořák, člen představenstva 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 492 41 338 
DIČ: CZ49241338 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Praha 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 
Společnost je / není plátcem DPH. 
dále jen „CeWe“ 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

 

S M L O U V U  O  S P O L U P R Á C I :  

 

I.  

Prohlášení smluvních stran 

1. V termínu 26. 5. – 17. 6. 2018 bude v Brně realizován u příležitosti 100. výročí vzniku republiky a 
90. výročí existence areálu brněnského výstaviště festival s názvem Republika. Bude se jednat 
o řadu interaktivních akcí, eventů, oslavu zahrnující různé žánry a sféry umění, akce se silnou 
živou linkou festivalového charakteru, dále jen „Festival“. 

2. TIC je realizátorem Festivalu. 

3. CeWe bere na vědomí a souhlasí s tím, že se reklamní kampaně realizované v souvislosti 
s Festivalem účastní další mediální partneři, sponzoři a barteroví partneři. 

4. Účelem této smlouvy je ujednání o rozsahu a podmínkách spolupráce mezi TIC, jakožto 
realizátorem Festivalu, a CeWe při zajišťování a realizaci reklamních kampaní formou 
recipročního plnění. 
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II.  

Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je vzájemně prospěšná spolupráce mezi oběma smluvními stranami při 
propagační činnosti.  

 

2. TIC se po celou dobu trvání této smlouvy zavazuje pro CeWe za níže uvedených podmínek zajistit 
služby uvedené v čl. III. této smlouvy. CeWe se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit TIC 
sjednanou cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

 

3. CeWe se po celou dobu trvání této smlouvy zavazuje pro TIC za níže uvedených podmínek zajistit 
služby uvedené v čl. IV. této smlouvy. TIC se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit CeWe 
sjednanou cenu uvedenou v čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

 
 

III. 
Práva a povinnosti TIC 

TIC se zavazuje poskytnout CeWe následující plnění: 
-  umístit logo CeWe na outdoorových propagačních plochách (CLV, BB – ČR a SR, plakáty 

49 x 49 ve vlakových spojích, plakáty MHD Brno) 

-  umístit logo CeWe v tiskových materiálech – DL leták, Festivalové noviny 

-  umístit logo CeWe na webu www.republika2018.cz v sekci Partneři (s proklikem na 
webovou stránku CeWe nebo FB profil – dle požadavků CeWe) 

-  prezentovat logo CeWe na LED obrazovce, umístěné vedle hlavního pódia na pozici Partner 

-  poskytnout CeWe pozvánka pro jeho 2 zástupce VIP event při zahájení  Festivalu Re.publika 
dne 26. 5. 2018 

-  prezentovat CeWe na facebookovém profilu Re:publika 2018 – příspěvek s informací, 
poděkování a proklikem na FB profil CeWe ve frekvenci 1x v době konání akce 

 

 

IV.  

Práva a povinnosti CeWe 

CeWe se zavazuje poskytnout TIC následující plnění: 

-  uspořádat v termínu 26. 5. – 17. 6. 2018 fotosoutěž na téma „100 let republiky“ o ceny v 
podobě poukázek na fotoslužby CEWE FOTOLAB v celkové hodnotě XXXXXXXXX Kč   

-  zajistit a provozovat fotokoutek s klíčovacím pozadím s tématickou grafikou a logem 
Festivalu v níže uvedených termínech přizpůsobených zaměření víkendu a tisknout na 
počkání pro návštěvníky fotografie 
- 26. – 27. 5. 2018 – zahajovací víkend – vizuál Re:publika 
- 2.- 3. 6. 2018 – rodinný víkend – vizuál Re:publika + rodina 
- 9. - 10. 6. 2018 – prvorepublikový víkend – vizuál Re.publika + První republika 
- 16. - 17. 6. 2018 – finále grande – vizuál slavnostní závěr Re.publiky 

 
 
-  Sestavení a vyhotovení CEWE FOTOKNIHY ve velikosti XL dokumentující průběh 

Festivalu z fotografií dodaných TIC pro významné partnery a VIP hosty v počtu 30 ks do 30 
dnů od skončení Festivalu  

 

http://www.republika2018.cz/
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- Věnování 10 cen do soutěže organizovaném pořadatelem v podobě 10x startovní balíček na 
CEWE FOTOKNIHY, každý s poukázkou na zhotovení CEWE FOTOKNIHY v hodnotě 
XXXXKč  

 

 

V.  

Cena a způsob její úhrady 

1. Sjednaná smluvní cena za plnění předmětu smlouvy ze strany TIC činí 80.000,- Kč (slovy 
osmdesát tisíc korun českých). 

2. Sjednaná cena za plnění předmětu smlouvy ze strany CeWe činí  80 000,- Kč (slovy osmdesát tisíc 
korun českých). 

3. Ceny sjednané touto smlouvou jsou uvedeny bez DPH. Smluvní strany se zavazují na cenu jimi 
poskytnutého plnění vystavit a odeslat druhé smluvní straně fakturu s náležitostmi daňového 
dokladu, a to do 10 dní po uskutečnění zdanitelného plnění. Vystavené faktury budou obsahovat 
poznámku: „VZÁJEMNÝ ZÁPOČET“ a budou splatné do 21 kalendářních dní ode dne jejich 
doručení druhé smluvní straně. 

 
 
 

IV.  
Dohoda o vzájemném započtení pohledávek 

Pohledávky vzniklé na základě faktur vystavených smluvními stranami v souladu s čl. V. smlouvy 
budou na základě této dohody smluvních stran vzájemně započteny k datu vystavení faktur (daňových 
dokladů). 
 
 
 

V.  
Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 30. 6. 2018. 
 
 
 
 

VI.  

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou nebo písemným odstoupením jedné nebo druhé 
smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být datována a podepsána osobami oprávněnými 
k podpisu smluvních ujednání. 

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod 
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. 
Odstoupení se stane účinným uplynutím pěti dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně, pokud v této lhůtě druhá smluvní strana nenapraví porušení smlouvy, které je 
důvodem pro odstoupení. 

4. Za podstatné porušení povinností ze strany CeWe se pro účely odstoupení od této smlouvy 
považuje porušení jeho povinností podle čl. II. odst. 4 této smlouvy.  

5. Za podstatné porušení povinností ze strany TIC se pro účely odstoupení od této smlouvy považuje 
porušení jejích povinností podle čl. II. odst. 5 této smlouvy.  

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody 
 
 
 
 

VII.  
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Ostatní smluvní ujednání 
1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, 

změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené 
změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně 
za vzniklou škodu. 

2. V případě, že není možné jiným způsobem prokázat doručení, má se za to, že bylo doručeno 3. den 
po odeslání. 

 

 

VIII.  

Závěrečná ujednání 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

5. CeWe bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za 
ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Brně dne 24. 5. 2018 V Brně dne 23. 5. 2018 

 

 

 

CeWe Color, a. s. TIC BRNO, příspěvková organizace 
Zastoupena zastoupena 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
....................................................................... ....................................................................... 
Ing. Pavlem Schreiberem, předsedou představenstva Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, 

ředitelkou 
 

a  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

Ing. Martinem Dvořákem, členem představenstva 


