
SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI 
 
 

Občanské sdružení Písecký svět z.s. 
se sídlem: Budějovická 102/5, Písek 397 01 

IČ 228 27 765 
vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

bankovní spojení: Raiffeisen BANK 5015117001/5500 
zastoupené místopředsedkyní: Mgr. Magdalenou Myslivcovou 

email: myslivcova@piseckysvet.cz 
 
(dále jen “Poskytovatel”) 
 
a 
 

Centrum kultury města Písek 
se sídlem: nábřeží 1. Máje 1605, Písek 397 01 

IČ 712 94 619 
vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

zastoupené ředitelem: Mgr. Josefem Kašparem  
email: josef.kaspar@ckpisek.cz 

 
 
(dále jen “Objednatel”)  
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tuto 
 

smlouvu o reklamě a propagaci 
  
PREAMBULE 
 
Objednatel je provozovatelem kulturních zařízení ve městě Písku. 
Poskytovatel je vydavatelem periodické tiskoviny Písecký svět, která je ohlášena pod evidenčním 
číslem MK ČR E: 211 63, a provozovatelem webových stránek www.piseckysvet.cz  
 
 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1 Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele poskytnout mediální a 

reklamní služby v rozsahu a po dobu uvedenou v této smlouvě 
 
1.2 Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté mediální a reklamní služby dle této smlouvy 

zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. 
 

II. SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH REKLAMNÍCH SLUŽEB A PROPAGACE 
 
2.1 Poskytovatel poskytne objednateli po dobu účinnosti této smlouvy v tištěné a 

elektronické verzi periodika Písecký svět pravidelný prostor v celkovém rozsahu 1,5 
barevné tiskové strany měsíčně – podle potřeby rozdělené do více vydání (celkem 
24 vydání v roce 2019 – dle harmonogramu), z toho podklady pro 1 stranu budou dodány 
jako graficky zpracované pdf, podklady pro 0,5 strany budou dodány jako články, 
pozvánky, bannery apod. 
 



2.2 Poskytovatel dále poskytne objednateli po dobu účinnosti této smlouvy neomezený 
prostor na www.piseckysvet.cz pro publikování článků, pozvánek apod., které bude na 
základě registrace vkládat pověřený pracovník objednatele. 

 
 

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1 Cena za služby poskytnuté dle čl. II byla stanovena na částku 52.000,- Kč (slovy: padesát 

dva tisíc korun českých). 
3.2 Cena bude uhrazena ve dvou splátkách po 26.000,- Kč v termínech do 31.12.2018 a 

15.6.2019 dle vystavených faktur bankovním převodem na účet poskytovatele. 
 

IV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
4.2 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pro prodlení druhé strany s plněním 

povinností podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a nezjednání nápravy ani do 5 
dnů od písemného upozornění druhé smluvní strany.  

4.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

V. ODPOVĚDNOST 
5.1 Objednatel zaručuje poskytovateli, že logo, produkty a užité slogany nejsou v rozporu 

s právními normami českého právního řádu a neporušují ani práva třetích osob.  
5.2 Objednatel nese odpovědnost za obsah dodaných materiálů. 
5.3 Poskytovatel je povinen při poskytování reklamních a propagačních služeb jednat 

s náležitou odbornou péči a podle pokynů objednatele. 
 

VI. MLČENLIVOST 
6.1 Smluvní strany jsou vázány mlčenlivostí o cenových podmínkách této smlouvy. 

 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran. 

7.2 Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky. 
7.3 Smlouva se řídí platným řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník. 
7.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
V Písku dne   
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
Poskytovatel:       Objednatel: 


