
 

 

Smlouva č. 7321184208 
Filharmonie Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Komenského náměstí 534/8, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 000 94 897  DIČ: CZ00094897 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 16 
zastoupená ředitelkou PhDr. Marií Kučerovou 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č.ú. 2112017367/2700 
(dále jen „Partner“) 
 
a 
 
Statutární město Brno  
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2 
IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 
 
zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou 
na základě usnesení Rady města Brna č. R8/178 ze dne 27. 10. 2021 je podpisem smlouvy pověřena 
Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB 
bankovní spojení: Česká spořitelna        
                                   č. účtu: 111211222/0800 
 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, (dále „občanský zákoník“) tuto 
 
 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je mediální partnerství výše uvedených smluvních. Obě smluvní strany se 
dohodly, že jejich jednání a konání povede ke vzájemně výhodné a oběma stranám prospěšné 
spolupráci, jejíž podmínky jsou stanoveny touto smlouvou. V případě zájmu kterékoliv ze smluvních 
stran budou další zadání mimo rozsah stanovený touto smlouvou řešena formou dodatku ke smlouvě.  
 

II. 
Závazky smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Partnerovi mediální plnění k propagaci koncertu FJDI1 
Černý rytíř & Faust formou umístění roll-upu na XIII. Brněnského kulturního parlamentu, který se 
uskuteční 3.11.2021. Celková hodnota plnění činí 940 Kč včetně DPH. 

2. Partner se zavazuje poskytnout Poskytovateli mediální plnění ve formě poskytnutí vstupenek na 
koncert FJD I 1 Černý rytíř & Faust. Celková hodnota plnění činí 940 Kč včetně DPH. 
 

 
 

III. 
Platební podmínky 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že veškerá plnění, která si vzájemně poskytnou dle této smlouvy, 
se vzájemně započítávají.  

2. Poskytovatel vystaví zápočtovou fakturu ke dni 12. 11. 2021 se shodným datem uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

3. Partner vystaví zápočtovou fakturu za vstupenky se shodným datem vystavení a datem 
uskutečnění zdanitelného plnění, s hodnotou vydaných vstupenek. 

4. Bude-li tato smlouva ukončena předčasně, dnem zdanitelného plnění bude poslední den trvání této 
smlouvy. 

5. Faktury budou kromě všech náležitostí daných příslušnými právními předpisy obsahovat  
i ustanovení: Neproplácet, vzájemný zápočet. Zápočtové faktury se nebudou proplácet a jejich 
částky se započtou do vzájemného plnění. Případné rozdíly v ceně plnění vzniklé jinou sazbou 



 

 

DPH na daná plnění jsou strany povinny vypořádat ve splatnosti 15 kalendářních dnů. 
 
 
 
 

IV. 
Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.11.2021 

 
 

 
V. 

Předčasné ukončení smlouvy 
1. Předčasné ukončení smlouvy je možné:  

a) vzájemnou dohodou smluvních stran v písemné formě,  
b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu hrubého porušení podmínek 

smlouvy.  
2. V případě hrubého porušení podmínek smlouvy jednou ze smluvních stran je dotčená smluvní 

strana povinna protistranu písemně vyzvat k odstranění nedostatků. Pokud k odstranění 
nedostatků nedojde bez zbytečného odkladu od doručení této výzvy na adresu sídla protistrany, je 
dotčená strana oprávněna odstoupit od smlouvy.  

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné 
datem doručení jeho písemného vyhotovení protistraně. V případě nejistoty se má zato, že 
k doručení došlo třetím dnem ode dne odeslání odstoupení od smlouvy. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Práva a povinnosti smluvních stran zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každá ze 

smluvních stran. 
3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly učiněny formou 

písemného dodatku a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.   
4. Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na 

důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
5. Smluvní strany jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinny dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (zejména § 9 odst. 2 cit. 
zákona). 

6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění v registru smluv zajistí Poskytovatel. 

Doložka: 
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Brna na R8/178 schůzi konané dne 27. 10. 

2021. 
 
 
Za Partnera:      Za Poskytovatele: 
 
V Brně dne 1.11.2021     V Brně dne 1.11.2021 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Filharmonie Brno, příspěvková organizace   Mgr. Kateřina Vorlíčková 
PhDr. Marie Kučerová     vedoucí Odboru kultury MMB 
ředitelka 


