
Vysočina
Tourism

Smlouva o reklamě a propagaci
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1571 
se sídlem; Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem
IČO: 28263693
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.,
Č.Ú.: 4200143303/6800
(dále jen „objednatel")

m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
29325
se sídlem: Železniční 4, 779 00 Olomouc
IČO: 27772594
zastoupena: RNDr. Ivanem Markem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, Olomouc
č.ú.; 1045506472/5500 Raiffeisenbank

(dále jen „poskytovatel")

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že mu ve sjednané době a za 
sjednaných podmínek zrealizuje reklamní kampaň v image turistickém magazínu o Vysočině, 
- z řady edice Look at it!, v kvalitě a za podmínek dále stanovených za účelem marketingové 
podpory Kraje Vysočina jako turisticky atraktivního regionu (dále jen „služba").

2. Službou se rozumí zpracování grafického návrhu reklamy, umístění 16 stran (max. 1800 
znaků včetně mezer/strana) reklamy vše obsahově dle podkladů objednatele a poskytnutí 
min. 2400 ks image turistického magazínu o Vysočině.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést službu uvedenou včl. II. smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí 
všechny práce, služby a výkony související s provedením služby dle této smlouvy, pokud 
není v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou službu dle čl. II. této smlouvy zaplatit cenu 
sjednanou v čl. VI. této smlouvy.



3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné provedení služby a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a 
včasné provedení siužby. ,

4. Poskytovatel je povinen provést službu na základě podkladů dodaných objednatelem 
nejpozději do 15.11. 2019. Tyto podklady předá objednatel poskytovateli ve formátu PDF

5. Objednatel je oprávněn zaslat poskytovateli písemně (i e-mailem) připomínky ke 
grafickému návrhu reklamy do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Poskytovatel je povinen 
případné připomínky zapracovat a upravený návrh zaslat znovu objednateli 
k odsouhlasení. Tento proces se opakuje do úplné akceptace grafického návrhu 
objednateiem.

IV.
Způsob provádění díla

Při provádění díla dle této smlouvy bude poskytovatel postupovat v souladu s touto smlouvou
a obecně závaznými právními předpisy.

V.
Čas a místo plnění

1. Služba dle této smlouvy bude poskytovatelem provedena v následujících termínech:
a) grafický návrh reklamy dle čl. II. odst. 2 této smlouvy nejpozději do 30.11. 2019;
b) umístění reklamy dle čl. II. odst. 2 této smlouvy nejpozději do 31. 3. 2020;
c) dodání 2 400 ks image turistického magazínu o Vysočině nejpozději do 30.4. 2020.

2. Objednatel není povinen převzít službu, pokud není provedena včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto provedenou službu není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou 
v čl. VI. této smlouvy.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

1. Nejvýše přípustná cena za provedení služby v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 
na 240 185 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc sto osmdesát pět korun českých).

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den provedení a předání služeb.

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem po odsouhlasení 
grafického návrhu dle čl. III. odst. 5 této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení faktury. Faktura musí obsahovat 
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

4. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
poskytovatel oprávněn fakturovat objednateli cenu za provedenou část služby v souladu 
s touto smlouvou.

Sankce
1. V případě prodlení poskytovatele s provedením služby oproti termínu sjednanému v článku 

V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny příslušné části služby, a to za každý i započatý den prodlení.



2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem v souladu 
s článkem VI. této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny příslušné části služby, a to za každý i 
započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody.

Vlil.
Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel nedodá službu v termínu 
sjednaném v článku V. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, nebo pokud 
opakovaně neplní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé 
smluvní straně.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladů oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnost dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvu, a touto smlouvou 
neupravené, se řídí občanským zákoníkem.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Olomouci dne

RNDr. Ivan Marek 
jednatel

V Jihlavě dne 'll-. ^ Zú'!^

za objednatele:

Vysočina Ipoiíríím,
p ři s p ě vkpvá'1) rg a nizaČB 

Stoupa^44^3,.K!^JIhlava

Ing. Tomáš Číhák 
ředitel
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