
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 
1. Česká komora architektů 

IČ: 457 69 371 
se sídlem Praha 1, Josefská 34/6, PSČ 118 00 
zastoupená Ing. arch. Ivanem Plickou, předsedou 
(dále jen „Komora“) 

 
a 

 
2. _________ 

IČ: 
se sídlem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
zastoupená 
(dále jen „Partner“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Komora je samosprávná stavovská organizace zřízená zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (dále jen „Zákon“) jako právnická osoba sdružující všechny autorizované architekty. Dle 
Zákona do působnosti Komory náleží mimo jiné pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření 
prostředí, spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního 
plánování, podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací, 
spolupracovat s orgány státní správy, místní samosprávy a podnikatelskými subjekty. 
 

2. Partner je obchodní společnost zabývající se především __________ 
 

3. Komora od roku 2016 pořádá Českou cenu za architekturu jako soutěžní přehlídku realizovaných 
architektonických děl. 
 

4. Partner má zájem podpořit IV. ročník soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu (dále jen 
„Cena“) a být uváděn jako Partner Ceny. Komora má zájem prezentovat Partnera jako jednoho ze 
svých partnerů. 

 
 

II. 
Předmět spolupráce 

 
1. Komora se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout Partnerovi prezentaci a propagaci, jak je 

uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy a Partner se zavazuje za tyto služby Komoře poskytnout 
odměnu specifikovanou v článku III. této smlouvy. 
 
 
 
 



III. 
Finanční podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že za služby specifikované v článku II. odst. 1 této smlouvy Partner 

uhradí Komoře odměnu ve výši ……….,- Kč + DPH (dále jen „Odměna“) za období spolupráce, tzn. 
od podpisu této smlouvy do 31. 12. 2019. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že Odměna je splatná nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy 

na základě faktury vystavené Komorou. 
 
3. V případě prodlení s úhradou Odměny či jakékoli její části je Partner povinen uhradit Komoře 

smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 

 
IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Při plnění této smlouvy postupují smluvní strany v dobré víře a ve vzájemné spolupráci, hájí a 
chrání svá vzájemná práva a vzájemně se informují o každé okolnosti důležité pro řádné plnění 
povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 

2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o informacích, 
které se o druhé smluvní straně dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 
 
 

V. 
Doba trvání a možnosti ukončení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení za podmínek 

stanovených v odstavci 2 tohoto článku. 
 

2. Pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně nejpozději do 30. 11. 2019 
oznámení o tom, že nemá zájem pokračovat v další spolupráci, tato smlouva se automaticky 
prodlužuje o 1 kalendářní rok. 

 
3. Po dobu trvání této smlouvy není možné ji jednostranně ukončit, s výjimkou případů 

vyjmenovaných níže v odstavcích 4 a 5 tohoto článku. 
 
4. Komora je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, pokud je Partner v prodlení s placením Odměny po 

dobu delší než 30 dní a toto své pochybění nenapraví ani po písemné výzvě ze strany Komory. 
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi. 

 
5. Partner je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud Komora porušuje svoji povinnost propagovat 

služby Partnera v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy a toto své pochybění 
nenapraví ani po písemné výzvě ze strany Partnera. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 
 
 
 
 



VI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškeré dohody, písemné či ústní, dříve uzavřené mezi stranami ohledně 
tohoto předmětu.  
 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků 
k této smlouvě podepsaných odpovědnými zástupci smluvních stran. 

 
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.   

 
4. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy stane v době její účinnosti neplatné nebo neúčinné, 

zavazují se smluvní strany nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením jiným, 
platným a účinným a nejlépe odpovídajícím smyslu této smlouvy. V rozsahu nedotčeném 
neplatností některého z ustanovení této smlouvy, zůstává tato smlouva, v nejširším možném 
rozsahu dle platných právních předpisů, v platnosti. 

 
5. Bude-li v souvislosti s touto smlouvou doručováno smluvním stranám, bude jim doručováno na 

adresu uvedenou u adresovaného účastníka v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou předem písemně 
sdělenou adresu. Doručovaná písemnost se považuje za doručenou třetím dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě. 

 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily 

svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že jim 
nejsou známy žádné právní překážky uzavření této smlouvy, že se s obsahem smlouvy řádně 
seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 

 
Přílohy: 

1- popis kategorie „Partner České ceny za architekturu 2019“ 
 
 
 
V Praze dne ______________ 
 
 
 
Česká komora architektů     __________________ 
 
 
_____________________ 
Ing. arch. Ivan Plicka 
předseda 

 
 


