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Smlouva o propagaci č. UKRUK/1223/2019 

 

Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem  Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  
IČO: 45244782,  
DIČ: CZ45244782 
Identifikátor datové schránky: wx6dkif 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. (oddíl, vložka) B 1171 
bankovní spojení: 120088-34200166/0800 
na jedné straně jako Objednatel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Univerzita Karlova  
se sídlem:   Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1   
IČO:   00216208     
DIČ:   CZ00216208 
ID datové schránky: piyj9b4    
zastoupena:       
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 905905293/0800       
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do obchodního 
rejstříku se nezapisuje 
 
na druhé straně jako Poskytovatel  
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
(společně dále v textu jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 
 
uzavírají jako osoby plně způsobilé k tomuto právnímu jednání podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

 
Smlouvu o propagaci  
(dále jen „Smlouva”) 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit propagaci Objednatele při 
příležitosti konání akce Mezinárodní Cena Karla IV., pořádané Poskytovatelem ve Vlasteneckém 
sále Karolina dne 21. 1. 2019 v Praze (dále jen „akce“), a to následující formou a v tomto rozsahu: 

 
a) umístění loga Objednatele ve formě rollupu/banneru na místě předávání ceny;  
b) uvedení loga Objednatele na všech tiskových výstupech Poskytovatele k této akci 

(pozvánka, tisková zpráva, web Poskytovatele, brožury k akci, video z akce, status na 
sociálních sítích); 

c) uvedení loga Objednatele na symbolickém šeku; 
d) zajištění účasti zástupců Objednatele na doprovodných akcích (garantována místa 2+2).  

 

1.2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za plnění předmětu Smlouvy sjednanou odměnu, to 
vše za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
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Článek 2. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

2.1. Poskytovatel je povinen řádně zajistit služby dle čl. 1. této Smlouvy. 

2.2. Objednatel předá Poskytovateli podklady pro propagaci, zejména grafickou podobu loga 
v elektronické podobě, a to ke dni podpisu této Smlouvy, nebude-li mezi kontaktními osobami 
Smluvních stran dohodnuto jinak.  

2.3. Objednatel předá Poskytovateli v dostatečném předstihu před konáním akce vlastní propagační 
roll up. 

2.4. Poskytovatel se zavazuje pořídit hodnověrnou dokumentaci prokazující řádné poskytnutí plnění dle 
této Smlouvy. Poskytovatel předá tuto dokumentaci Objednateli po ukončení akce, a to 
prostřednictvím kontaktních osob dle čl. 4. této Smlouvy.  

 

Článek 3. 
Odměna a platební podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje za plnění předmětu této Smlouvy uhradit Poskytovateli odměnu ve výši 
10.000,- EUR bez DPH. DPH bude k odměně připočtena v aktuální zákonné výši.  

3.2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu na základě faktury vystavené 
Poskytovatelem po nabytí účinnosti této Smlouvy dle odst. 5.7. této Smlouvy. Splatnost faktury činí 
30 dnů ode dne doručení řádné faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu či bude obsahovat chybné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jí 
s písemným odůvodněním Poskytovateli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje dnem 
doručení opravené faktury začne plynout nová lhůta splatnosti. 

3.3. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený 
na faktuře. 

 

Článek 4. 
Kontaktní osoby 

4.1. Za Objednatele: PhDr. Mgr. Jana Peroutková, Odbor vnějších vztahů, telefon: 702 124 672, e-mail: 
jana.peroutkova@ruk.cuni.cz  

4.2. Za Poskytovatele: Ing. Lucie Sováková, specialista marketingu, telefon: 602 415 825, e-mail: 
lsovakova@csas.cz 

 

Článek 5. 
Závěrečná ustanovení 

5.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být činěny písemně a podepsány oběma Smluvními 
stranami. 

5.2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena. Strany 
se dohodnou na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za 
ustanovení jiné, které nejlépe splňuje tytéž účely jako ustanovení neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné. 

5.3. Nevyplývá-li z ustanovení této Smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti z ní, jakož i z jejího 
případného porušení vyplývající, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn 
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bude celý text Smlouvy. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Poskytovatel neprodleně po 
nabytí platnosti Smlouvy. Poskytovatel se současně zavazuje informovat Objednatele o provedení 
registrace Smlouvy tak, že zašle Objednateli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři při 
registraci Smlouvy vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Objednatele (v takovém případě 
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Smluvní strany 
zároveň). 

5.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve  čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy Smlouvy a 
Poskytovatel dva stejnopisy Smlouvy. 

5.6. Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této Smlouvě a rozumějí jim. Na 
důkaz své skutečné vůle přijmout práva a povinnosti založené touto Smlouvou zde připojují své 
podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této 
Smlouvy. 

5.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv podle odst. 
5.4. této Smlouvy. 

 
 

 

 

V Praze dne        V Praze dne 

Za Českou spořitelnu, a.s.    Za Univerzitu Karlovu 

 
  

 
 
 
 

 
                        
                    ředitelka útvaru Marketingu 
 
 
 

 
ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody 

 
 
 
 

 
kvestorka Univerzity Karlovy 

 
 

  

 


