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SMLOUVA O REKLAMĚ 
č. obj. 077/900/2019 

 
 

uzavřená v souladu s ust. § 15, § 1724 a násl. a § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) v platném znění, mezi smluvními stranami: 
 
 
1. Objednatel: TS a.s.  
se sídlem: tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, PSČ 738 02 
 
zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, číslo vložky 1076, 
 
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva 
 
zástupce pro jednání: na základě vnitřního předpisu (organizační řád) 
  

 ve smluvních záležitostech: xxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva 

 v technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 607 93 716  
DIČ: CZ607 93 716 

 
a 

 
2. Poskytovatel: Evolution Brothers s.r.o. 
se sídlem: K Zelinkovicím 241, Chlebovice 241, PSČ 739 42 
zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,  

spisová značka C 72493, 
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
bankovní spojení: Fio banka 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 06589405 
DIČ:                                              CZ06589405 
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I. 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako 
způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a 
povinnosti. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
 

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět reklamu a propagaci jeho 
loga a názvu obchodní firmy u příležitosti konání FM City FEST, realizované 
poskytovatelem ve dnech  12-13.07.2019 v areálu textilky Slezan na ulici 
Staroměstská ve Frýdku-Místku. 

2. Poskytovatel se dále zavazuje k:  

 umístění loga partnera na plakátech vydaných u příležitosti konání akce 
v počtu 1 000 ks 

 umístění loga partnera na 4 ks billboardech umístěných na příjezdu do města 

    a výjezdu z města 

 umístění loga partnera na letácích vydaných u příležitosti konání akce v počtu 
35 000 ks 

 prezentaci loga objednatele na 10 ks bannerů umístěných na exponovaných 
místech ve městě Frýdek-Místek 

 umístění loga objednatele na webových stránkách poskytovatele 

 umístění 2 ks loga objednatele v prostorách konání akce o rozměrech 1x3 m  

 prezentaci objednatele mluveným slovem v průběhu akce po dobu obou dní 
konání festivalu.  

3. Použité písmo, jeho velikost a barvy, jakož i barvy podkladu budou vždy 
provedeny v souladu s grafickým manuálem objednatele. Poskytovatel je povinen 
vždy před umístěním reklamy na určitém místě (plakáty, billboardy, letáky, 
reklamní tabule) projednat vhodnost provedení s objednatelem.  

 
 

III. 
Doba trvání smlouvy 

 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu do 31.07.2019. 
Před uplynutím této doby lze po dohodě smluvních stran trvání smlouvy 
prodloužit uzavřením dodatku ke smlouvě. 

2. Každá ze smluvních stran má právo uzavřenou smlouvu vypovědět i bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi smlouvy druhé ze smluvních stran. 
Za doručení výpovědi se považuje také uložení zásilky s výpovědí na poštovním 
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úřadě v případě, že zásilku se nepodaří doručit adresátovi. 

 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
 

1. Poskytovatel je povinen provádět reklamu a propagaci dle této smlouvy řádně a 
včas.  

2. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění některého závazku uvedeného v čl. II. a 
v čl. V., odst. 1 této smlouvy se považuje za podstatné porušení smluvní 
povinnosti a v takovém případě je poskytovatel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. V. této smlouvy delší než 
30 dní je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a reklamy objednatele ze 
všech reklamních ploch a materiálů uvedených v čl. II. této smlouvy na vlastní 
náklady odstranit. Tím není dotčeno právo poskytovatele na úplatu za reklamu 
prováděnou do zániku smlouvy a na úhradu úroku z prodlení se zaplacením 
faktur. 

 
V. 

Výše úplaty a způsob její úhrady 
 
 

1. Smluvní strany se dohodly dle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, že objednatel uhradí poskytovateli za provádění propagace 
a reklamy objednatele podle této smlouvy jednorázovou úhradu ve výši 
maximálně do 93.000,- Kč bez DPH (slovy: devadesáttřitisícekorunčeských). 
Uvedená úplata bude objednatelem poskytnuta formou poskytnutí 30 ks 
reklamních trojnožek, zajištěním jejich polepů reklamními plakáty (plakáty dodá 
poskytovatel) a jejich rozmístěním a následnou demontáži po akci, dále 
provedením ručního úklidu po každém dni konání festivalu, provedením strojního 
úklidu po druhém dni festivalu a úpravou nájezdu vjezdu techniky v prostorách 
konání akce, to vše ve výši maximálně do 93.000,- Kč bez DPH (slovy: 
devadesáttřitisícekorunčeských). Obě smluvní strany si po ukončení akce tj. 
nejpozději k 31.07.2019 vystaví daňové doklady za poskytnutá plnění. Tyto 
doklady budou vzájemně započteny. 

2. Sjednaná výše úplaty je garantována objednateli po dobu trvání této smlouvy.  
 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Smluvní strany prohlašují, že byla smlouva uzavřena na základě jejich pravé, 
svobodné vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny,  souhlasí 
s ním a na důkaz toho připojují v závěru své podpisy. 
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3. Platnosti a účinnosti pak nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 
stran. Změny a dodatky smlouvy musí být činěny po dohodě obou stran, která 
musí mít písemnou formu. 

 
 
Za objednatele:     Za poskytovatele: 
 
Ve Frýdku-Místku dne 30.05.2019            Ve Frýdku-Místku dne 30.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..    ………………………………… 
xxxxxxxxxxxxx,     xxxxxxxxxxxxxxxxx 
předseda představenstva                                 Evolution Brothers s.r.o.  
  
 


