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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

 

kterou uzavřely dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

IČ: 452 79 314 

DIČ: CZ45279314 

se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1619 

zastoupená Ing. Janem Procházkou, předsedou představenstva 

(dále jen „EGAP“) 

 

a 

 

Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

IČ: 45769851 

DIČ: CZ45769851 

se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 

zastoupené PhDr. Markem Svobodou, ředitelem Odboru ekonomické diplomacie na základě 

pověření ministra vnitra pověřeného řízením Ministerstva zahraničních věcí 

(dále jen „MZV“) 

 

a  

 

Česká republika - Ministerstvo obrany České republiky 

IČ: 60162694 

DIČ: CZ60162694 

se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 

zastoupená PhDr. Tomášem Kopečným na základě pověření ministra obrany Mgr. Lubomíra 

Mitnera 

(dále jen „MO“) 

 

(MZV, MO a EGAP dohromady dále jen „smluvní strany“) 

 

 

I.  

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek EGAP poskytnout MO v souvislosti s konáním 

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 1. až 5. 10. 2018 (dále jen „MSV“) 

plnění specifikované v čl. II. této smlouvy a tomu odpovídající závazek MZV 

poskytnout EGAP plnění specifikované v čl. III. této smlouvy a další související plnění 

smluvních stran. 



2 

 

 

 

 

II.  

Povinnosti EGAP 

 

2.1. EGAP na základě této smlouvy: 

a) zajistí zaměstnancům nebo klientům MO možnost účastnit se Společenského 

večera konaného dne 2. 10. 2018, který pořádá EGAP v souvislosti s konáním 

MSV, přičemž na pořádání Společenského večera se podílí sedm partnerů: 

i. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.,  

ii. Ministerstvo zahraničních věcí,  

iii. Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

iv. Česká exportní banka, a.s.,  

v. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade)  

vi. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,  

vii. Ministerstvo obrany,  

kteří dohromady mohou pozvat až 500 hostů. 

2.2. MZV bere na vědomí a souhlasí s tím, že účast na Společenském večeru bude 

zajištěna i dalším partnerům EGAP, a to nejen výše specifikovaným. 

2.3. EGAP je povinen doručit MO do 2.11.2018 vyúčtování skutečně vynaložených 

nákladů podle článku III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy.  

 

 

III.  

Povinnosti MZV, MO a fakturace  

 

3.1. MZV na základě této smlouvy: 

a) poskytne EGAP peněžité plnění za účast MO na Společenském večeru, tj. služby 

uvedené v čl. II odst. 2.1. písm. a) této smlouvy ve výši 25 % nákladů, které EGAP 

pro zajištění těchto služeb vynaložil; celková výše peněžitého plnění MO 

nepřesáhne částku 100.000,- Kč bez DPH. MO se zavazuje tuto sumu uhradit MZV 

prostřednictvím tzv. společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR. 

3.2. MZV a MO na základě této smlouvy: 

a) poskytnou EGAP seznamy zaměstnanců nebo klientů (hostů) MO alespoň 2 

pracovní dny před konáním Společenského večera. 

b) poskytnou EGAP další nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění dle čl. II. této 

smlouvy, zejména předá EGAP řádně a včas veškeré materiály, jež jsou nezbytné 

pro řádné a včasné plnění. 
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3.3. Smluvní strany se dohodly, že EGAP vystaví MZV na cenu za sjednaná plnění 

(stanovené smlouvou v ustanovení čl. III. smlouvy) daňový/é doklad/y (fakturu/y) ve 

výši stanovené smlouvou, kterou navýší o daň z přidané hodnoty (dále také jako 

„DPH“) v platné a zákonné výši. Cenu za sjednaná plnění MZV uhradí dle podmínek a 

procedur níže stanovených. Daňové doklady (faktury) na částky stanovené smlouvou 

(za sjednané plnění) budou uhrazeny MZV na bankovní účet EGAP do 15 pracovních 

dní ode dne doručení daňového/ých dokladu/ů (faktur/y) (vystavených EGAP) MZV 

formou stanovenou níže.  

3.4. Daňové doklady (faktury) se považují za uhrazené dnem připsání celých jejich částek 

(za sjednaná plnění) na bankovní účet EGAP. Tato cena bude uhrazena ze strany 

MZV až na základě daňových dokladů (faktur) vystavených EGAP (jejichž příjemcem 

bude uvedeno MZV), a to do 15 (patnácti) pracovních dní následujících po datu 

uskutečnění zdanitelného plnění, které je stanoveno smlouvou. Cena bude na 

daňových dokladech rozdělena na základ daně a daň z přidané hodnoty (DPH) podle 

příslušných a platných právních předpisů. 

3.5. Nebude-li daňový doklad splňovat požadavky zákona, nebo bude-li obsahovat 

nesprávné údaje, je MZV oprávněno vrátit jej EGAP k doplnění či k přepracování. V 

takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením opraveného/přepracovaného daňového dokladu (faktury) zpět MZV. 

3.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro služby resp. uskutečněné plnění 

stanovené uvedené dle ustanovení čl. II., odst. 2.1, písm. a) smlouvy se stanovuje na 

den 2.10.2018. 

 

 

 

 

IV.  

Povinnost mlčenlivosti 

 

4.1. Pokud si smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou či v souvislosti s jejím plněním 

sdělily či sdělí informace označené jako důvěrné, nesmí je druhá smluvní strana sdělit 

třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. To se nevztahuje 

na případy, kdy povinnost zveřejnit takové informace stanoví zákon. 

4.2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném 

znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tuto 

smlouvu uveřejní v registru smluv EGAP.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřená smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které 

by tvořily jejich obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník. 

V.  

Další ujednání 
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5.1. Smluvní strany určily jako kontaktní osoby, které budou jednat s druhou smluvní 

stranou ve veškerých záležitostech vyplývajících z této smlouvy: 

a) kontaktní osobou za MZV je xxx 

b) kontaktní osobou za MO je xxx 

c) kontaktní osobou za EGAP je xxx 

 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

6.2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nejdříve však uveřejněním 

v registru smluv. 

6.3. Změny či dodatky této smlouvy lze provádět pouze v písemné formě a po dohodě 

obou smluvních stran formou po sobě jdoucích číslovaných dodatků. 

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

6.5. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této smlouvy jako celku ani 

jejich zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany změní nebo 

přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou 

formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu smluvních 

stran v době uzavření této smlouvy. 

 
PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE
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V Praze dne ……………………..2018 

 

 

 ________________________________ 

               PhDr. Marek Svoboda 

      Ředitel Odboru ekonomické 

 diplomacie        

       Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………..2018 

 

 

 ________________________________  

          PhDr. Tomáš Kopečný                            

   Ředitel odboru sekce průmyslové spolupráce  

  Ministerstvo Obrany ČR  

 

 

 

 

V Praze dne ……………………..2018 

 

 

 _____________________________ 

 Ing. Jan Procházka 

 předseda představenstva 

 Exportní garanční a pojišťovací  

           společnost, a.s. 

 


