
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE  
U Divadla 50, 531 62  Pardubice 

zastoupené Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem 
IČO 00088358 

DIČ CZ00088358 
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,  

spisová značka Pr 1014. 
Příspěvková organizace - zřizovatel Statutární město Pardubice. 

(dále jen „VČD“) 
 

a 
 

Dostihový spolek a.s. 
Pražská 607, 530 02  Pardubice 

zastoupená Martinem Korbou, místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem 
IČ 48155110 

DIČ CZ48155110 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

oddíl B, vložka 918 
(dále jen „smluvní partner“) 

 
 

uzavírají 
 
 

Smlouvu o vzájemné spolupráci číslo 99/ES/2018 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při využití činnosti VČD pro reklamní 
účely smluvního partnera. Oboustranným podpisem této smlouvy se stává                  
Dostihový spolek a.s. partnerem VČD. 
 
 

II. 
a) Práva partnera 

1. Na základě této smlouvy má smluvní partner následující práva: 
- umístění názvu partnera na čestné tabuli „Partnerů VČD“ ve foyeru VČD, 
- dle dohody umožnit vstup 6 osobám na představení VČD v roce 2018, 
- prezentace na internetových stránkách VČD s odkazem na vlastní webové stránky, 
- reklamní logo dodané a průběžně aktualizované smluvním partnerem dle předepsaného 

vzoru umístěné: 
 v měsíčním zpravodaji, 
 na měsíčním plakátu. 

 
 



b) Závazky partnera 
Za poskytnutí práv specifikovaných v odst. II. a) této smlouvy se smluvní partner zavazuje 
poskytnout:  

 dle dohody umožnit vstup 6 osobám na dostihové dny v roce 2018,  

 lóži B40 s kapacitou 150 osob při IV. kvalifikaci na 128. Velkou pardubickou s Českou 
pojišťovnou dne 8. 9. 2018, 

 po dobu platnosti této smlouvy, umístění banneru v cílové rovině (4 x 1 m) s logem 
VČD (výroba banneru na náklady VČD dle specifikace partnera). 

 
III. 

Závazky VČD 
VČD se na základě této smlouvy zavazuje: 
- zabezpečit partnerovi v plném rozsahu poskytnutí práv specifikovaných v odst. II. a) této 

smlouvy. 
 

IV. 
Cena a způsob úhrady 

1. Na základě dohody smluvních stran je celková cena za poskytnutí reklamní a propagační 
činnosti ze strany partnera 81.010,- Kč + DPH. 

 
2. Na základě dohody smluvních stran je celková cena za poskytnutí reklamní a propagační 

činnosti ze strany VČD 81.010,- Kč + DPH. 
 
3. Smluvní strany jsou oprávněny provést započtení svých splatných pohledávek vůči druhé 

smluvní straně, a to v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky kryjí. Takto vystavené faktury 
budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, a budou zřetelně označeny poznámkou „NEPROPLÁCET – 
VZÁJEMNÝ ZÁPOČET“.  

 
V. 

Další ustanovení 
1. Tato smlouva obsahuje úplné znění, na kterém se obě strany shodly. Jakékoliv doplňky 

mohou být učiněny pouze písemnou formou se souhlasem obou stran. 
2. VČD nezodpovídá za otištění aktuální podoby loga, pokud nebylo partnerem včas 

aktualizované nebo nebylo reagováno na zaslanou korekturu. 
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. 
4. Smlouva se řídí platnými předpisy ČR v době podpisu smlouvy. 
5. Obě strany se zavazují řešit veškeré sporné body partnerskou dohodou. Každá ze 

smluvních stran je oprávněna ukončit smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní 
lhůtou v případě, že budou druhou stranou porušovány povinnosti, které pro ni z této 
smlouvy vyplývají. Výpověď však musí být podána až poté, kdy strana povinná nesplnila 
své povinnosti ani na základě písemné výzvy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má povahu originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom originálu. 

7.  Smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, smluvní strany se dohodly, že 
smlouva bude bezodkladně odeslána k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 



Ministerstvem vnitra ČR.  
8.   Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
9.   Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 

číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany dohodly, že 
smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez podpisů. 

 
 
 
 
  
V Pardubicích dne 31. 8. 2018 ……………………………………. 
 Mgr. Petr Dohnal 
 ředitel VČD 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 31. 8. 2018 ……………………………………. 
 Martin Korba 
 výkonný ředitel 
 Dostihový spolek a.s. 


