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Číslo jednací: MCBS/2017/0196761/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o spolupráci

Statutární město Brno, městská část Brno-střed:
Zastoupené: Martinem Landou, starostou
Sídlo: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:

a

Společnost: MEETING ZONE s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO: 06369707
DIČ:
zastoupená: Tomášem Viktoříkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281087
(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ust. § 174 odst. 3 a s ust. § 178 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek tuto
smlouvu o spolupráci:

1. Preambule
Zadavatel je vlastníkem technologie „Kluziště na Moravském náměstí“ (dále také „Kluziště“).
Vzhledem k tomu, že zadavatel má v úmyslu získat marketingovou podporu a zajistit
doplňkové služby Kluziště, vyhlásil zadavatel dne 02.11.2017 výběrové řízení na uzavření
smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem bude zajištění požadovaných služeb v souladu s ust.
§ 178 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Jedná se tedy o tzv. koncesi malého rozsahu,
přičemž nejde o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. Ve výběrovém řízení
zvítězila nabídka předložená poskytovatelem. Poskytovatel je připraven zajistit veškeré
požadované služby jako nedělitelný celek.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce při zajištění marketingové podpory

a doplňkových služeb Kluziště na Moravském náměstí.

2.2. Obchodní a cenová politika související s realizací požadovaných služeb je plně
v kompetenci poskytovatele, který je však povinen respektovat omezení uvedená
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v článku 5. této smlouvy a zadávací dokumentaci. Rovněž veškerý výnos plynoucí
z realizace požadovaných služeb náleží poskytovateli.

2.3. Poskytovatel zajistí realizaci požadovaných služeb jako jeden nedělitelný celek, k
čemuž mu zadavatel tímto výslovně uděluje oprávnění. Rizika spojená s realizací
uvedených služeb nese poskytovatel. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
poskytovatel bude plnit své závazky podle této smlouvy na vlastní riziko a bez
jakéhokoli dalšího nároku na zdroje městské části Brno-střed (s výjimkou nároku
popsaného touto smlouvou).

3. Odměna zadavatele a platební podmínky
3.1. Odměna zadavatele za poskytnutí tržního místa pro účely realizace uvedených

služeb/sezóna je sjednána ve výši:
� 150.000,- Kč bez DPH, tj. 181.500,- Kč vč. DPH pro sezony 2017/2018 a

2018/2019
� 200.000,- Kč bez DPH, tj. 242.000,- Kč vč. DPH pro každou další sezonu

a je splatná vždy nejpozději do 20.01. za aktuálně probíhající sezónu provozu
Kluziště, a to na základě faktury vystavené Sportovním a rekreačním areálem Kraví
hora, příspěvková organizace, Dominikánská 2, 601 69 Brno, příspěvkovou
organizací, IČ 71214747.

3.2. Odměnu uvedenou v čl. 3.1. bude poskytovatel provádět bezhotovostním převodem
na účet Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, příspěvková organizace,
vedený u

3.3. Fakturace: Faktura bude předložena v každé sezóně vždy nejpozději do 5.ledna za
aktuálně probíhající sezónu provozu Kluziště, ve dvojím vyhotovení a je splatná do
15 kalendářních dní ode dne doručení faktury poskytovateli. Faktura musí obsahovat
všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění.

3.4. Chybná fakturace: Poskytovatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která
neobsahuje požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo
sjednáno v této smlouvě. Doba splatnosti opravné faktury začíná znovu běžet ode
dne doručení bezvadné faktury poskytovateli.

4. Doba platnosti smlouvy
4.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními

stranami, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4.2. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 15. 3. 2025, přičemž platnost a účinnost
této smlouvy nastane nejpozději k datu zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
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5. Zvláštní ujednání o reklamě 
5.1. Za obsah a podobu reklamy sjednaných reklamních partnerů a dodržování právních 

předpisů v souvislosti s umístěním reklamy plně odpovídá poskytovatel. V případě, 
že bude jakýmkoliv kontrolním orgánem udělena zadavateli pravomocná finanční 
sankce za porušení právních předpisů v souvislosti s umístěním reklamy a jejím 
obsahem, zavazuje se poskytovatel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
udělené sankce navýšené o 20 %, a to ve lhůtě 14 dní od doloženého udělení 
uvedené sankce. Účetní vypořádání této smluvní pokuty bude realizováno v souladu 
s platnými účetními a daňovými právními předpisy. 
 

5.2. Poskytovatel se zavazuje, že veškerá reklama jím sjednaných reklamních partnerů 
bude v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se 
především výslovně zavazuje, že nedojde ke zveřejnění zakázané reklamy.  
 

6. Výpověď smlouvy a smluvní pokuta 
 

6.1. Zadavatel má právo písemně vypovědět tuto smlouvu zejména: 
a) v případě, že poskytovatel je v prodlení delším než 10 kalendářních dnů se 

zaplacením bezchybné faktury, vystavené zadavatelem v souladu s čl. 3 této 
smlouvy,  

b) v případě porušení ustanovení čl. 5.2 této smlouvy, 
c) v případě porušení povinností poskytovatele dle čl. 7.1 této smlouvy 

a to bez výpovědní doby. 
 

6.2. V případě prodlení poskytovatele se zaplacením bezchybné faktury, vystavené 
zadavatelem v souladu s čl. 3 této smlouvy, má zadavatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z dlužné částky a to za každý den prodlení, až do úplného zaplacení. 
Smluvní pokuta se stává splatnou dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl 
nárok. 
 

6.3. V případě vypovězení této smlouvy v souladu s čl. 5.2. a 7.1. této smlouvy a 
v případě porušení povinností poskytovatele uvedených v čl. 7.1. této smlouvy má 
zadavatel právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Smluvní pokuta 
se stává splatnou dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. Smluvní 
pokutou dle tohoto odstavce není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody.   

7. Práva a povinnosti smluvních stran 
7.1. Povinnosti poskytovatele: 

a) poskytovatel se zavazuje nejpozději do 24. 11. 2017 předložit koncept vizuální 
identity „Kluziště“, vč. návrhu na polep plexi mantinelů pro období prosinec 2017 – 
březen 2018; pro další sezony pak vždy nejpozději 15 dnů před zahájením provozu 
Kluziště, 
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b) poskytovatel se zavazuje nejpozději do 24. 11. 2017 předložit koncept reklamní a 
mediální podpory Kluziště pro období prosinec 2017 – březen 2018; pro další sezony 
pak vždy nejpozději 15 dnů před zahájením provozu Kluziště,   
 

c) poskytovatel se zavazuje každý rok nejpozději týden po zahájení provozu Kluziště 
zahájit provoz a půjčování bruslí vč. nabídky služby broušení bruslí, a to po celé 
období provozu Kluziště; v roce 2017 se tak zavazuje učinit nejpozději do 30. 11. 
2017, 
 

d) poskytovatel se zavazuje každý rok na vlastní náklady zajistit v období provozu 
Kluziště ostrahu Kluziště a zázemí, a to každý den od 22 h do 6 h dne následujíc ího, 
 

e) poskytovatel se zavazuje každý rok po celou dobu provozu Kluziště zajistit a 
vybudovat min. 1 zónu s ohřívači pro veřejnost, 
 
f) poskytovatel se zavazuje zajistit minimálně po dobu provozu Kluziště řádné 
provozování občerstvení dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k uzavření 
této smlouvy a dle platné právní úpravy, 
 
g) poskytovatel se zavazuje zajistit po dobu provozu Kluziště vkusný doprovodný 
program v souladu se svojí nabídkou, kterou podal do výběrového řízení.  
 

7.2. Povinnosti zadavatele: 
a) zadavatel se zavazuje poskytnout poskytovateli v období provozu Kluziště, tj. dle 

klimatických podmínek v dané sezóně, nejdéle však od 1.11. do 15.3. 
následujícího roku, možnost užívat prostor o velikosti 1 tržního místa u Kluziště 
pro instalaci stánku s občerstvením,  

b) zadavatel se zavazuje oznámit písemně poskytovateli termín zahájení provozu 
Kluziště v nadcházející sezóně, a to nejpozději 30 dnů před termínem zahájení 
provozu Kluziště. 

8. Čestné prohlášení 
Uchazeč podpisem této smlouvy prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, právnickým 
osobám zřízeným nebo založeným statutárním městem Brnem, nebo některou z 
jeho městských částí včetně těch právnických osob, ve kterých má statutární 
město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl, a zavazuje se, že tento stav 
udrží po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

9. Závěrečná ustanovení  
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
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9.2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů a jinými obecně závaznými právními předpisy. 

 

9.3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

9.4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží tři vyhotovení 
a poskytovatel obdrží dvě vyhotovení. 

 

9.5. Statutární město Brno, městská část Brno-střed je při nakládání s veřejnými 
prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.6. Zástupci smluvních stran si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí,  což stvrzují 
svým vlastnoručním podpisem. 

 

10. Doložka uveřejnění a informační doložka   
10.1  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s  tím, že tato smlouva, včetně 

jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 
údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

10.2  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

11. Doložka schválení (dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)  
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ Brno-střed č. 
RMČ/2017/165/03 na 165. zasedání, konaném dne 22.11.2017.     

 

Příloha: - nabídka na „Marketingovou podporu a zajištění doplňkových služeb Kluziště na 
Moravském náměstí“ ze dne 13.11.2017  

 

V Brně dne …………………….  V Brně dne ……………………….. 

 
 
…………………………………......     …………………………………………… 
Martin Landa 
starosta městské části Brno-střed 
 

Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Dominikánská 264/2 
601 69 Brno 


