
SM LO UV A  O PR O PA G A C I

Krajské Večerníky s,r.o.
Sídlo: Krupková i 159/3, 779 QO Olomouc 
1Č: 04451392

Bankovní účet 137736/ 5500 

zastoupená: Roman Přidal 
pověřený pracovník:

(dále jen  „objednatel*}

a

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
se sídlem: W olkerova 37/17, 779 00 Olomouc 

1Č: 25848526'
DIČ: CZ25848526

bankovní sp o jen i: KB, a,s„ pobočka Olomouc

Číslo účtu: 534 811 /0 100
zastoupená:

pověřený pracovník:
(dálejen  „poskytovatel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 zákona č, S9/2012 Sb, občanský zákoník
tuto

Sm louvu o propagací

i. Předmět smlouvy
1. i . Předmětem této smlouvy je  vzájemná propagace smluvních stran na akcích:

Moravia Sport Expo 14*- 15.6.2019
Flora Olomouc -  letní etapa 15. -  18.8.2019
Flora Olomouc podzimní etapa 3. — 6.10. 20) 9
Vánoce 1 2 .-1 5 . 12.2019

2. Spéeifikace poskytovaných propagačních  služeb

2.2 Poskytovatel provede následující rozsah propagačních Činností;
2.2. L ijm ístění loga s pro klikem na webových stránkách VFO mezi partnery a rovněž ti akce

2.2.2. Umístění cedule na mostní lávku dle specifikace v  příloze č. 1. Výroba polepu je  zpoplatněna. 

2.2.3 Poskytnutí vstupenek na akce v počtu 10 ks/F lora Olomouc letní (resp. podzimní) etapa

2.3.- Objednatel se zavazuje poskytnout následující rozsah propagace:
2 .32 . zveřejnění inzerce v rozsahu Ví strany (284 x 211 'mm) v titulu:

Titul - úplný název Datum vydání

Hanácký večérhik 20,06.19

Uzávěrka podkladů 
pro inzerci 
17.6,2019



Titul - úplný název Datum vydání

Hanácký večerník 01 0 8 ,1 9
Hanácký večerník  29.08.19
Hanácký večerník 12,09,19
Hanácký večerník  26,09.19
Hanácký večerník  05.12.19
H anácký yečern  ík 19,12.19

Uzávěrka podkladů 
pro inzerci
29.7.2019 
26,8.2018'
9.9.2019
23.9.2019
2.12.2019
16.12.2019

2.3.2 Zveřejnění 5x;PR článek na webu.hanackyvecemik.cz (Moravia Spoří Expo, letní Flora Olomouc, 
podzimní Flora Olomouc, Vánoce, Kalendárium)

3, Cena a  p la tebn í podm ínky

3.1. Účastníci se dohodli, že cena vzájemně poskytnutých služeb, dle bodu.2 je  síéjúá a  činí:
108 532 Kč včetně D.PH 21 % (slovy; sto osn] tisíc pět set třicet dva korun Českých)

3.2. Výstaviště Flora Olomouc se.zavazuje vystavitna poskytnutá plnění daňový doklad (fakturu) do 14 

dnu ode dne rádného uskutečnění plnění předmětu smlouvy, Dell uskutečnění zdanitelného plnění pro 
jednotlivé akce je:

Moravia Sport Expo 15.6.2019 5 500 Kč vó. DPH r
Flora Olomouc -  letníetapa 18.8.20 i 9 6 400 Kč vč.JDPH
Flora Olomouc —podzimní .etapa 6,10,2019 6 432 Kč vč, DPH

Vánoce 15.12.2019 5 500 Kč vč. DPH
3.3, Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a  budou označeny. „RECIPROCIT A -  
NEPROPLÁCET".
3.4, Účastníci smlouvy prohlašují, že jim i dohodnuté ceny za  vzájemná plněn! jsou stejné a  souhlasí se 

vzájemným zápočtem pohledávek y souladu s uáí. §364 obchodního.zákoníku. Účastnící této smlouvy 

budou provedeným zápočtem zcela vyrovnáni a  nemají vůči sobě v souvislosti s touto Smlouvou žádné 
další finanční nároky.

3.5. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran ve sjednaném termínu nevystaví a  nezašle druhé smluvní 

straně fakturu, a  to an íp o  upomínce, je  druhá strana oprávněna požadovat rrnté smluvní straně* která svojí 
povinnost porušila, úhradu celé částky za poskytnuté plnění v penězích a.tato smlouva bude. považována za 
běžný daňový doklad.

4- P latnost a účinnost smlouvy'
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31,12, 2019,
4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
A-3. Kterákoli strana může od této smlouvy odstoupit v případě, je  druhá smluvní strana nesplní včas a 

řádně své povinnosti podle této smlouvy.

5. Všeobecná ustanovení
5.1. Tato. smlouva je  uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran,
5.2. Smlouvu je  možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanýmt oprávněnými zástupci smluvních, 

stran.
5.3. Účastnici této smlouvy prohlašují, že zachovají mlčenlivost o jejích jednotlivých ustanoveních.
5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s je jím  obsahem souhlasí a  na 

důkaz toho připojují švě podpisy.



5.5 Objednatel souhlasís tím, aby daňová doklady od firm y Výstaviště F lora Olomouc a.s. byly zasílány a 
doručovány e-mailem y elektronické podobě ve formátu PDF.
5.6 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Výstaviště Flóra Olomouc a.s. dle 
nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostí s'e zpracováním osobních údajů.
5.7 Smluvní strany se dohodly, že Výstaviště Flora Olomouc zveřejní nájemní smlouvu v registru smluv 

dle zákona 340/2015 Sb.

V Olomouci dne 10,6,2019 V Olomouci dne

11T------ '



PŘÍLOHA č. 1
Ke smlouvě o. mediální spolupráci 

Uzavřené mezi 
dotEU manager s.r.o.

A
Výstaviště Flora Olomouc a.s,

Reklamní plocha - lávka

L Umístění
lávka pro pěší pres Wolkerovu dici v Olomouci na pare. e, 105/2. ve Smetanových sadech a part. č. 7S/1 
v Cechových sadech, vše katastrální území Olomouc- město. Nosné zařízení reklamy je tvořeno 4 rámy zé strany 
mostu příjezd od centra Olomouce, o rozměrech: šířka 6000 mm, výška 1250 mm.

ILPronajímatel přenechává nájemci réklamňí plochu o rozměru 7,5 bm, umístěnou na levé straně nosného zařízení 
směrem do centra města. Pronajatá reklamní plocha je  umístěna na kovových rámech.

III.
Nájemné se sjednává ňa částku 12 100,- KČ vč, DPH /  měsíčně. Nájemné je splatné do posledního dne běžného 
měsíce na účet pronajímatele. Fakturace proběhne vzájemným zápočtem odriěíeně, avšak jako součást smlouvy.

IV.
Nájemce se zavazuje; že na reklamní plochu neumístí reklamní materiály odporující platné právní úpravě ČR o 
reklamě. Reklama nesmí být y  rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí dosahovat jakoukoliv diskriminaci z 
důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské cítění, ohrožovat obecne nepřijatelným 
způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající 
motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. Reklama déle nesmí podporovat chování 
poškozující zdraví nébp,ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu 
životního; prostředí.

V,
Pronajímatel zajistí nájemci montáž, demontáž panelb s objednanou .reklamní plochou za účelem umístění, 
odstranění nebo- opravy reklamních panelů. Pro na jímáte! ne nese odpovědnost za případné poškozeni reklamních 
materiálů zaviněné činností nebo nedbalostí třetích osob.

V Olomouci,- dne XÓ.6.20I5 V Olomoucí, dne
Zoff

Vydavatel ť
Krajské Večerníky s.r.o. 
Roman Přidal

r
íng, Eva Fuglíčkova. 

předsedkyně představenstva

Iňg, jiří'Svačinka 
místopředseda. představenstva

VÝSTAV IŠTĚ  FLORA O LO M O U C , o.s 
WOLKEROVA 37 /17  

* 779 00 OLOMOUC
IČO: 2 5 8 4 8 5 2 6 , DIČ: C Z2 58 48 52 6
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