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SMLOUVA o REKLAMĚ

(dále jen „Smlouva")

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zék. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

Poskytovatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 619 89 100

DIČ: cz 619 89100

číslo účtu: _

zastoupení: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Objednatel: Brose CZ spol. s r.o.

se sídlem: Průmyslový park 302, Vlčovice, 742 21

Kopřivnice

IČ: 61465704

DIČ: CZ61465704

zapsána vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, vložka 27382

zastoupení: _Jednatelem
a

_prokuristou společně

(dále jen „Objednatel“)

tuto Smlouvu takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zajistit propagaci Objednatele (dále jen

„Propagace") a Objednatel se za to zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu.

1.2 Propagací se rozumí:

a) billboard Objednatele umístěný v kampusu univerzity;

b) prezentace Objednatele na LCD obrazovky v areálu univerzity, délka 1 měsíc;
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c) umístění inzerátů Objednatele v sekci webu univerzity pracovní pozic, maximálně 8 inzerátů

ročně, délka vyvěšení jednoho inzerátu je 30 dnů;

Plnění dle čl. 1.2. Smlouvy, která mají opakující se nebo trvající charakter, je Poskytovatel

povinen plnit nepřetržitě až do 31.12.2019.

ODMĚNA

Smluvní strany se dohodly na odměně za Propagaci ve výši:

--- 58.000,- Kč + příslušná DPH

-—-(slovy: padesátosmtisíckorunčeských + příslušná DPH)-—

Odměna dle čl. 2.1. této Smlouvyje úplná a konečná.

Objednatel se zavazuje sjednanou odměnu zaplatit Poskytovateli na základě daňového dokladu

(dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněny vystavit fakturu

obratem po podpisu této Smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zvláštních právních

předpisů. Nemá-li je, pak má Objednatel právo na její opravu, resp. doplnění. Po opětovném

doručení opravené, resp. doplnění, faktury běží nová lhůta splatnosti.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas s užitím názvu, loga a propagačních materiálů

Objednatele pro účely řádného plnění Poskytovatelé dle této Smlouvy. Použití loga však musí

být předem Objednatelem schváleno (tj. před tiskem, umístěním na internetové stánky, apod.).

Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli:

a) logo Objednatele, jež má být vrámci Propagace využito, a to velektronické podobě

umožňujícíjeho zpracování pro Propagaci (tj. formát, rozlišení);

Poskytovatel odpovídá za řádné využití a použití předaných podkladů pro Propagaci dle čl. 3.2.

této Smlouvy. Na vhodnost předaných podkladů, jakož'i jejich na včasné předání, dbá

Poskytovatel i Objednatel. O případných nedostatcích jsou obě strany povinny se navzájem

upozornit.

Objednatel má zájem na řádné, úplné, zákonné, mravné a neznevažující Propagaci.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby Propagace splňovala tyto podmínky a je podstatným

porušením Smlouvy, není-li splněna byť jen jediná taková podmínka Propagace.

Poskytovatel postupuje při plnění Propagace samostatně. Poskytovatel při Propagaci dbá

pokynů Objednatele. Na nevhodnost Pokynů je povinen Poskytovatel Objednatele upozornit.

Objednatel má právo vkaždém okamžiku kontrolovat plnění poskytovatele. Zjisti-li, že

Poskytovatel porušuje své povinnosti nebo pokyny Objednatele, může požadovat, aby
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Poskytovatel zajistil řádnou, včasnou a účinnou nápravu. Neučiní—li tak v přiměřené době, může

Objednatel od Smlouvy odstoupit. Trvá-li Objednatel na provedení zřejmě nevhodného pokynu

nebo na použití zřejmě nevhodné věci i po Poskytovatelově písemném upozornění, může

Poskytovatel od smlouvy odstoupit.

3.6 Práva z vadného plnění se řídí zákonem.

3.7 Poskytovatel je povinen vést o poskytnutém plnění prokazatelnou dokumentaci a následně

poskytnout Objednateli zprávu o realizaci plnění dle této Smlouvy, včetně průkazné

fotodokumentace o plnění.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Práva a povinnosti vtéto smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

4.2 Změny této smlouvy jsou přípustné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran

formou dodatku.

4.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jej ího uzavření.

4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana

obdrží1 stejnopis.

4.6 NA DÚKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumíjí a zavazují se

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich

svobodné a vážně vůle.

Poskytovatel Objednatel

v .............. dne ....Í.5-...Ú4-.„ZUI.9....... v Kopkivnic' dne ..........................
   

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor 'ednatel
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POVĚŘENÍ/AUTHORIZATION

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,

rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava! Rector of VŠB-Technical University of Ostrava

IČ/ID No.: 61989100

se sídlem/with registered oftice: Ostrava-Poruba, 17. listopadu 2172l15,

tímto pověřuje prorektora pro komercializaci a spolupráci s průmyslem,

hereby authorizes the Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry,

doc. Ing. Igora Ivana, Ph.D.

datum narozen í/Date of birth:

bytem/residing: Ostrava — Poruba

ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,

jednáním za rektora ve všech jemu svěřených právech a povinnostech, včetně případů, kdy rektor dle

zvláštních právních předpisů plní funkci statutárního orgánu, a to včetně těch právních jednáni, ke kterým je

třeba písemné formy stím, že rektor výslovně pověřuje prorektora pro komercializaci a spolupráci

s průmyslem k podpisu takových právních jednáni.

In the meaning of the provisions of Sec. 10(4) of the Act no. 111l1998 Coll., on universities, to act on behalf

of the Rector and exercise all rights and obligations assigned to him, including the cases in which the Rector

acts as a governing body according to special legal regulations and including legal acts requiring a written

form, where at the Rector expressly authorizes the Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with

Industry to make such legal acts. ,

Ostrava.11. 4. 2019

Ostrava, Apr. 1 1, 2019

 

prof. RN Dr. Václav Snášel, CSc.

rektor/Rector

Pověření přijímám

l hereby accept the authorization

 

doc. ng. gor van,

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem

Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry

 


