
obchodní SMLOUVA č. 330523/19
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
objednatel: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Husova 2119 IČ:60128071
580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60128071
Pr 794, Krajský soud v Hradci Králové 
zástupce; Ing. Hana Hlaváčková

dodavatel: RADIOHOUSE s.r.o.

Škrétova 490/12 
120 00 Praha 2
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232644 
zástupce: Mgr. Monika Dubnová

10:03497313
DIČ:CZ03497313

tuto obchodní smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "smlouva").
Předmětem této smlouvy je závazek RADIOHOUSE s.r.o. zajistit pro objednatele výrobu reklamního spotu 
(dále též jen jako „Plněni") dle specifikace uvedené níže v této smlouvě, určeného výlučně pro vysílání 
rozhlasem na rozhlasových stanicích zastupovaných dodavatelem (dále též jen jako „Rozhlasové stanice") a 
závazek objednatele zaplatit spoiečnosti RADIOHOUSE s.r.o. za poskytnutí Plnění sjednanou cenu.

Specifikace Plnění: DDHBIMAGE - 30 "
Termín výroby: 18.2.2019

Produkční náklady: 1 800,00 Kč

Produkce celkem (Cena za Plnění): 1 800,00 Kč

Ráme. smlouva: 
Objednávka:
Ze dne: 15. 2. 2019 
Typ: Cash

Obch.poradce: Mgr. Monika Dubnová Vystavil: Lenka Musilová 
Tel: +420 725 545 154 Tel: +420 724 787 491
Fax: E-mail: lenka.musilova@radiohouse.cz
E-mail: monika.dubnova@radiohouse.cz

Klient: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Cena za Plnění je uvedena bez daně z přidané hodnoty a je splatná do 14 dnů od vystavení faktury 
společností RADIOHOUSE s.r.o. K výsledné ceně bude připočtena zákonná výše DPH.
Objednatel je oprávněn Plnění sjednaným způsobem užít pouze po dobu 1 roku ode dne uzavření této 
smlouvy a pouze pro účely vysílání na Rozhlasových stanicích. Jiné užití je možné pouze s předchozím 
souhlasem dodavatele a všech ostatních nositelů práv k obsahu Plnění (např. výrobce, autorů hudby, textu, 
kolektivních správců apod.).
Obě smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti stran této Obchodní smlouvy se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami dodavatele. Tato Obchodní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
oběma smiuvními stranami. Smluvní strany svým podpisem stvrzují svůj souhias s touto Obchodní 
smiouvou
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Svým podpisem potvrzujeme souhlas s touto obchodní smlouvou.

Praha, dne 15. 2. 2019
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