SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A PARTNERSTVÍ
„VZOR“
Hospodářská komora hlavního města Prahy
sídlo: nám. Franze Kafky 7, Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 9426
IČ:
49709771
DIČ: CZ49709771
Zastoupená společností
SERVIS Hospodářské komory Prahy s.r.o.
sídlo: U Radnice 5, Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 56985
za kterou jedná Petr Kužel, jednatel
IČ: 25638050
DIČ: CZ25638050
Bankovní spojení:
č. účtu: 10494008/6000
(dále jen „komora“)

a
Název
Sídlo:
zapsaná v , oddíl , vložka číslo
zastoupená:
IČO:
(dále jen „partner“)

uzavírají podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto smlouvu o spolupráci a partnerství

Preambule
Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o spolupráci a partnerství, ve které se dohodly na
podmínkách vzájemné spolupráce a připojení partnera do projektu Rating MSP na celém území
České republiky.

Cílem projektu Rating MSP ‐ RATING PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE je umožnit
malým a středním firmám ( subjekty MSP, dále jen „Zájemce“ ) získání odborného a relevantního
ohodnocení jejich ekonomického zdraví. Pro účely této smlouvy se poskytováním ratingu MSP rozumí
stanovení ratingového stupně doplněného standardizovaným komentářem charakterizujícím
ekonomický stav hodnoceného subjektu, zejména z pohledu jeho schopnosti dostát svým závazkům
vůči věřitelům. Součástí stanovení ratingu MSP je vyhodnocení finančních a nefinančních aspektů
hospodaření hodnoceného subjektu.

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o spolupráci a partnerství (dále jen „smlouvy“) je dohoda smluvních stran o
základních podmínkách vzájemné spolupráce a partnerství včetně veřejné prezentace a prostředků
vzájemné komunikace v rámci projektu Rating MSP.

II.
Práva a povinnosti partnera
Partner se zavazuje :
1. Poskytnout „komoře“ právo využívat pro potřeby a v souvislosti s veřejnou kampaní své
symboly a logo (viz. příloha č.2), a to v podobě a způsobem jím schváleným a nepoškozujícím
jeho dobré jméno.
2. Poskytnout „komoře“ grafické a textové podklady pro výrobu reklamních a prezentačních
materiálů.
3. Propagovat projekt Rating MSP dle vlastního uvážení, na vlastní náklady s využitím svých
vlastních reklamních a marketingových nástrojů.
4. Používat pro propagaci projektu Rating MSP výhradně „komorou“ schválený název, logotypy
projektu Rating MSP(viz příloha č.1) i veškeré k němu vydané grafické a textové materiály.
5. Partner se zavazuje zařadit ekonomickou způsobilost Zájemců, garantovanou Ratingem MSP
od komory, jako jednu z možných podmínek zařazení Zájemců do svých dodavatelských
vztahů.
6. Partner se zavazuje poskytnout Zájemci některé výhody v případě, že Zájemce splní veškeré
podmínky pro poskytnutí příslušné výhody. Bez ohledu na výše uvedené není partner povinen
výhody/u Zájemci poskytnout v případě, že budou zjištěny skutečnosti hodné zvláštního
zřetele zvyšující riziko obchodu s takovýmto Zájemcem.

Partner má právo :
1. Užívat na veřejnosti titul PARTNER PROJEKTU Rating MSP. Zásady a podmínky užívání titulu
PARTNER PROJEKTU Rating MSP jsou stanoveny v této smlouvě. Ve svých vlastních
reklamních a prezentačních nástrojích používat schválený logotyp projektu Rating MSP (viz.
příloha č.1.)

2. Partner je oprávněn participovat na vývoji Ratingového nástroje, a to zejména předkládáním
komoře jakýchkoli podnětů a doporučení za účelem vývoje a zvyšování kvality Ratingového
nástroje.

III.
Práva a povinnosti komory
Komora se zavazuje :
1. Umožnit partnerovi užívat titul PARTNER PROJEKTU Rating MSP.

2. Umožnit v souladu se zásadami a podmínkami projektu Rating MSP partnerovi používat
název a logo projektu Rating MSP pro jeho vlastní účely, a to v podobě a způsobem
schváleným a nepoškozujícím dobré jméno komory.

3. Prezentovat partnera jeho logem nebo slovním vyjádřením ( titulem PARTNER PROJEKTU
Rating MSP ) po dobu trvání této smlouvy, a to při všech oficiálních a doprovodných akcích, v
reklamních či marketingových materiálech, na místě a v provedení odpovídajícím postavení
partnera, významnosti akce. (Např.: internet – www.ratingmsp.cz, na všech prezentacích při
propagaci projektu, na všech tištěných propagačních materiálech vydaných po datu podpisu
Smlouvy, na tištěných certifikátech výsledných Ratingů MSP, na přebalech informačních CD
disků)

4. Předat Rating Zájemce partnerovi, udělí‐li Zájemce komoře souhlas s předáním svého Ratingu
partnerovi tak, že nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výše uvedeného souhlasu předá
komora níže stanoveným způsobem partnerovi Rating takového Zájemce. Předáním Ratingu
se rozumí jeho zpřístupnění pro partnera prostřednictvím sítě Internet, a to tak, že komora
zajistí partneru možnost dálkového připojení k databázi Zájemců systému Rating MSP.
Připojení partnera k aplikaci pro poskytování Ratingu se uskuteční do 5 pracovních dnů po
uhrazení ceny dle čl. V. smlouvy.

IV.
Cenová ujednání
Za účast v projektu zahrnující marketingové výhody, technické připojení a dodávku statistických
údajů náleží komoře poplatek placený partnerem (dále jen „cena“).
1. Výše ceny byla stanovena dohodou Smluvních stran ve výši 80.000,‐‐ Kč (slovy: osmdesát
tisíckorun českých), cena je jednorázová. Cena je stanovena bez DPH a výše DPH bude
stanovena v souladu se zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a
bude uvedena v příslušném daňovém dokladu.

2. Cena je splatná do 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu. Každý daňový doklad
musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 12 z.č. 588/1992 Sb., o
dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového
dokladu partnerovi. Daňový doklad doručí komora partnerovi do 14 pracovních dnů od
účinnosti této Smlouvy.

3. Ke splnění peněžitého závazku dochází okamžikem odepsání ceny z účtu partnera ve prospěch
účtu komory uvedeného na daňovém dokladu.

V.
Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně chránit své obchodní zájmy související s předmětem této
smlouvy.
2. Partner se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o obsahu a výsledku jednotlivých ratingů
vůči třetím osobám, a to i po ukončení smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy.
Případné škody vzniklé zájemci porušením tohoto ustanovení partnerem nese partner.
3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i o všech ostatních skutečnostech, o
kterých se při plnění této smlouvy dozvěděli. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
platnosti této smlouvy. Povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce může být jedna nebo
druhá strana zproštěna pouze písemným prohlášením druhé strany. Při porušení povinnosti
mlčenlivosti má poškozený subjekt právo na náhradu škody.

V.
Trvání a ukončení smluvního vztahu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět písemně bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta je tři měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce
po doručení výpovědi druhé straně.
3. Komora je oprávněna jednostranně písemně smlouvu vypovědět s okamžitou účinností
v případě, kdy partner poruší povinnost mlčenlivosti podle čl.V, odst. 2. této smlouvy.
4. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu jednostranně písemně vypovědět, jestliže druhá
smluvní strana podstatně poruší své povinnosti z této smlouvy a porušení smlouvy neodstraní.
Výpověďní doba je jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Za
podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména nedodání ratingu
z prokazatelných důvodů na straně komory, nedodržení cenových ujednání nebo porušování
článku II., odstavce 5. partnerem. Na podstatné porušení povinností musí být porušující
smluvní strana druhou stranou písemně upozorněna neprodleně poté, co se druhá strana o
porušení smlouvy dozví. Smlouvu porušující smluvní strana je povinna odstranit porušení
smlouvy ve lhůtě 15 kalendářní dnů ode dne doručení písemného upozornění. Nebude‐li o
odstranění porušení smlouvy druhá strana neprodleně písemně informována, má se zato, že
k odstranění porušení smlouvy ve stanovené lhůtě nedošlo.

VII.
Zvláštní a přechodná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně a bez zbytečného odkladu se informovat o všech změnách
údajů uvedených v této smlouvě, dotýkajících se plnění této smlouvy a navazujících smluvních
vztahů i plnění úkolů smluvních stran.

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně a bez zbytečného odkladu se informovat o všech změnách
předpokladů a podmínek platných při uzavření této smlouvy, které by na plnění této smlouvy
mohly mít podstatný vliv .

VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Případná širší marketingová spolupráce v rámci projektu Rating MSP bude řešena zvláštní
smlouvou mezi komorou a partnerem.

2.

Změny nebo dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou se souhlasem
všech smluvních stran.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopise.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.

Zástupci smluvních stran se seznámili s celým obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni,
ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
č. 1. – logotyp projektu Rating MSP, výpis z rejstříku ochranných známek
č. 2. – logotyp Partnera, výpis z rejstříku ochranných známek

V Praze dne …………… 200_

V Praze dne …………… 200_

______________________________________ ______________________________________
Hospodářská komora hlavního města Prahy
Partner
zastoupená společností
_____________
Servis hospodářské komory Prahy, s.r.o.
Petr Kužel
jednatel

Příloha č.1
Ochranná známka RATING MSP, logotyp Projektu (výpis z rejstříku ochranných známek)

Číslo zápisu:
Znění ochranné
známky:
Reprodukce:

Třídy výrobků a
služeb:
Seznam výrobků a
služeb:

283646

RATING MSP

35, 36
(35) rating malých a středních podnikatelů, ohodnocení ekonomické
zdravosti firmy, ekonomická analýza, zjišťování ekonomického stavu
firem, analýzy nákladů, hospodářské a ekonomické prognózy,
obchodní informace, marketingové studie, pomoc při řízení
obchodních a průmyslových podniků, poradenství v obchodní
činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo
podnikatelský průzkum, oceňování obchodních podniků, oceňování a
odhady v ekonomické oblasti podnikání, podnikové poradenství a
obchodní management, poskytování pomoci při řízení malých a
středních podniků; (36) finanční řízení a oceňování.
29.1.4, 26.4.5, 26.4.19, 27.5.24, 26.2.1, 26.11.2
10. 3. 2006
10. 3. 2006

Obrazové třídy:
Datum podání:
Datum práva
přednosti:
Ne
Kolektivní:
Vlastník/Přihlašovatel: Hospodářská komora hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 17/7
a 18/6, Praha 1, 11000
Toningerová Daniela - patentový a známkový zástupce, Kamenická 3,
Zástupce:
Praha 7, 17000
Podaná
Stav řízení:
Slovní grafická
Druh:

Příloha č.2
Ochranná známka Partnera, logotyp Partnera (výpis z rejstříku ochranných známek)

