
SMLOUVA O RECIPROČNÍ SPOLUPRÁCI 
 

uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění  mezi 

 

Smluvní strany: 

Radek Ševčík, Foerstrova 1131/55,779 00 Olomouc 

IČO: 48385140 

DIČ: CZ7301105845 

Zastoupena: Radek Ševčík 
 

 (dále jen jako objednavatel) 

a 

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková  organizace 
Se sídlem: tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc 
Zapsaná ve VR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 989 
IČO: 100544 
DIČ: CZ00100544 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 331 811/0100 
Zastoupena: Mg. Pavel Hekela, ředitel 
 
 
 (dále jen jako divadlo) 

 

 

I. 

Preambule 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že: 

1. objednavatel má zájem na budování, rozšiřování a zvyšování image společnosti : Triumph 

Olomouc 

2. divadlo je ochotno a připraveno propagovat objednavatele 

uzavírají smlouvu o reciproční spolupráci. 

 

 



II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek divadla zajistit pro objednavatele reklamu a propagovat 

jeho činnost způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Divadlo se touto smlouvou zavazuje pro objednavatele realizovat reklamu a propagovat 

činnost objednavatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

3. Objednavatel se zavazuje za řádně poskytnuté reklamní služby a propagaci dle této smlouvy 

zapůjčit divadlu motorku typ Triumph Bonneville T120 včetně svého řidiče do představení 

Queen – the show must go on! vždy v době od 18:30 do 20:00 hod. v termínech dohodnutých 

dle hracího plánu pro sezonu 2016/2017 a vzájemně potvrzených e-mailem minimálně 14 

dnů před datem konání představení.  Osoba řídící motorku přebírá veškerou odpovědnost a 

rizika v případě poškození či ztráty stroje (řídit bude vždy osoba objednavatele). 

Objednavatel si rovněž zodpovídá sám za pojištění stroje a případné pojistné plnění . 

 

 

III. 

Specifikace poskytovaných služeb 

1. Divadlo se zavazuje objednavateli umožnit umístění reklamních letáků v počtu 100ks  a 1 ks 

banneru – roll up ve vstupních prostorách poskytovatele vzájemně potvrzených termínech 

dle hracího plánu pro sezonu 2016/2017. Přesné místo určí divadlo. 

 

IV.  

Cena a platební podmínky 

1. Hodnotu jednotlivého plnění vzájemně poskytnutého smluvními stranami dle této smlouvy 
stanoví smluvní strany dohodou ve výši 2 000,- Kč + DPH. 

2. Smluvní strany se zavazují vystavit na plnění dle této smlouvy vzájemné faktury – daňové 
doklady – označené RECIPROCITA - NEPROPLÁCET. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den projektu.  

3. Smluvní strany vystaví faktury bez zbytečného odkladu po skončení projektu, nejpozději 
k poslednímu dni v měsíci, ve kterém proběhly vzájemné služby. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jimi dohodnuté ceny za vzájemná plnění jsou stejné a souhlasí 
se vzájemným zápočtem pohledávek. Smluvní strany budou provedeným zápočtem z titulu 
plnění poskytnutého dle této smlouvy zcela vyrovnány. Strany se dále dohodly, že 
pohledávky dle této smlouvy je možno v jejich plné výši započíst. Započíst je možno rovněž 
pohledávku splatnou vůči pohledávce dosud nesplatné. 



5. Objednavatel (pan Radek Ševčík) jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není 
v souladu s § 106a zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění  (ZoDPH) tzv. 
nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že divadlo jako příjemce 
zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména 
v případě, že bude poskytovatel  zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je 
divadlo  oprávněno odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na 
účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny 
zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Divadlo je povinno o provedení úhrady DPH dle 
tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. MDO má právo 
odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu 
trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Objednavatel je povinen dodržet termíny a časy zapůjčení motorky dle této smlouvy a rovněž 

má právo kontroly plnění dle této smlouvy. 

2. Divadlo je povinno provést reklamu a propagaci dle této smlouvy řádně a včas.  

 

VI. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 30.6.2017. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu, a to 

písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začne běžet od prvního dne 

měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní, se řídí řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/91 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana 

obdrží po jednom z nich. 



5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, 

nebyla učiněna v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takovou ji stvrzují svými 

podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 9.9.2016                                                           V Olomouci 9.9.2016 

 

 

 

 
 
 
 
Moravské divadlo Olomouc p.o.                                                    Radek Ševčík 
Mgr. Pavel Hekela                                                                            Foerstrova 1131/55 
Ředitel                                                                                                779 00 OLomouc 
 

 

 


