
Smlouva o spolupráci 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v účinném  
znění mezi: 

 
 
 

I. 
   
zapsaná do   
Se sídlem:     
Zastoupena:     
IČ:     
DIČ    
(dále jen spolupracovník) 

 
a 

Nadace LANDEK Ostrava 
zapsaná do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
N, vložka 2, dne 26.4.1998 
Se sídlem:   Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Zastoupena:    , členem správní rady dle zmocnění daného 

Statutem Nadace LANDEK Ostrava 
IČ:    60340053 
DIČ:    CZ60340053 
Bankovní účet:  784 444 5001/5500 
(dále jen Nadace) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
1. Obě smluvní strany – spolupracovník a Nadace – se dohodly na vzájemné spolupráci 

při zajištění a propagaci svých aktivit, vyplývajících z jejich poslání, cílů a účelů, pro 
které vznikly. 

 
 

III. Povinnosti smluvních stran 
1. Nadace se zavazuje: 

a) umístit logo spolupracovníka nebo jiný grafický námět dle jeho návrhu na 
panelu o rozměrech 2 x 1 m na viditelném místě v areálu LANDEK PARKU - 
Hornického muzea v Ostravě – Petřkovicích, 

b) uvést spolupracovníka jako sponzora ve své Výroční zprávě, na webu 
nadace případně v dalších zprávách a hodnoceních Nadace, 

c) seznamovat veřejnost s činností spolupracovníka při vhodných 
příležitostech, zejména ve svých publikacích, tiskovinách a vystoupeních. 

 



2. Spolupracovník se zavazuje podpořit činnost Nadace částkou    Kč. 
Tuto částku uhradí na účet nadace na základě faktury - daňového dokladu 
vystaveného nadací se splatností 14 dnů. 
 

 
 

IV. Časové vymezení smlouvy 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou s platností do   . 
 
 

V. Závěrečné ustanovení 
1. Tuto smlouvu je možno vypovědět v případě, že druhá smluvní strana neplní závazky 

vyplývající z této smlouvy. Výpovědní lhůta je jeden měsíc po písemném upozornění 
druhé smluvní strany na toto neplnění smlouvy. 

 
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými doplňky se souhlasem podpisem 

obou smluvních stran. 
 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní 

strany obdrží každá jeden výtisk. 
 
4. Pro vztahy neupravené touto smlouvou platí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla ujednána za výrazně nevýhodných 
podmínek nebo v tísni, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 
 

6. Osoby uvedené v této smlouvě v článku I. za spolupracovníka souhlasí se zpracováním 
svých uvedených osobních údajů v Nadaci LANDEK Ostrava (GDPR). 

 
7. Aktuální Informace o zpracování osobních údajů v Nadaci je veřejně dostupná na 

webu Nadace:www.nadace-landek.cz. 
 
 

Ostrava dne:    
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného: 
 
 
 
 
______________________    ___________________________ 
        člen Správní rady Nadace LANDEK 


