
Smlouva o propagaci č. 20816/2016-VLRZ/R/NVS mezi AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a VLRZ

Smlouva o propagaci
čj. 20816/2016-VLRZ/R/NVS

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
se sídlem:  Odolena Voda - Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70
zastoupená:  Chief Executive Officer,  Giuseppe GIORDO
telefon: fax: 
IČ: 24194204
DIČ:  CZ24194204
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749

 (dále jen „objednatel“)

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
se sídlem:  Magnitogorská 12/1494, Praha 10, PSČ 101 00
zastoupená: ředitelem Ing. Václavem STUDENÝM
telefon:  , fax: 
IČ:   00000582
DIČ: CZ00000582
bank. spojení:  ČNB,  č.ú. 
zapsaná: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o poskytování reklamních služeb:

čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je propagace objednatele prostřednictvím aktivit dodavatele.

2. Objednatel na základě této smlouvy jako „oficiální partner“ objednává a dodavatel se zavazuje pro
objednatele zabezpečit reklamní prezentaci (propagaci) na XXII. reprezentačním plese Armády
České republiky, který se uskuteční dne 10. března 2017 v reprezentačních prostorách Pražského
hradu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

čl. II
Rozsah a podmínky smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že propagace bude zahrnovat následující:

a) uvedení reklamy dodané objednatelem nebo jeho loga v rozsahu strany A5 v publikaci
„XXII. Reprezentační ples AČR“;

b) uvádění spotu dodaného objednatelem nebo jeho loga v délce do 20 vteřin v televizním okruhu,
umístěném v prostorách Pražského hradu po celou dobu konání XXII. Reprezentačního plesu AČR
(v cca třicetiminutových intervalech);



Smlouva o propagaci č. 20816/2016-VLRZ/R/NVS mezi AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a VLRZ

c) umístění 1 ks loga objednatele na minimálně dvou reklamních panelech s logy všech partnerů
plesu ve vstupních reprezentačních prostorách Pražského hradu v době konání XXII. reprezentačního
plesu AČR;

d) umístění loga objednatele na označení stolů při konání XXII. reprezentačního plesu AČR;

e) účast managementu partnera na slavnostním obědě, pořádaným náčelníkem Generálního štábu
AČR, dne 23. února 2017 v salonku Vojenského klubu Praha, Praha 6, Vítězné náměstí  (pozvánka
na toto setkání bude objednateli zaslána písemně nejpozději do 10. února 2017);

f) poskytnutí pozvánek na XXII. reprezentační ples Armády České republiky pro management
objednatele (pozvánka platí pro dvě osoby)

čl. III
Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami a její platnost končí dnem 30. března 2017.

čl. IV
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel se zavazuje:

a) Zajistit pro objednatele požadované služby v rozsahu dle čl. II této smlouvy.

b) Opatřit věci potřebné k zajištění propagace (reklamní panely, označení stolů, smyčka z reklamních
spotů partnerů, apod.). Věci, které opatří objednatel (logo objednatele v elektronické podobě, spot
v délce do 20 vteřin, podklady do publikace XXII. reprezentační ples AČR, apod.) budou dodavateli
předány či zapůjčeny v dohodnutém termínu bez nároku objednatele na jejich úhradu ze strany
dodavatele.

c) Na vlastní náklady pořídit fotodokumentaci a filmový záznam z XXII. reprezentačního plesu Armády
České republiky. Tyto výstupy dodavatel poskytne objednateli zdarma do 30. března 2017.

2.   Objednatel se zavazuje:

a) Dodat dodavateli v elektronické podobě logo objednatele a podklady pro reklamu v publikaci
„XXII. reprezentační ples AČR“ nejpozději do 23. ledna 2017.

b) Dodat dodavateli na vlastní náklady zpracovaný spot v délce do 20 vteřin nejpozději do 8. února
2017.

c) Zaplatit dodavateli dohodnutou cenu za propagaci.

čl. V
Cena a platební podmínky

1. Za zajištění propagace uvedené v této smlouvě se cena stanovuje v celkové výši 250.000,- Kč (slovy
dvěstěpadesáttisíckorunčeských) včetně DPH.
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2. Objednatel se zavazuje uhradit na účet dodavatele částku ve výši 250.000,- Kč (slovy
dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem s datem úhrady
(připsání na účet) nejpozději do 15. února 2017.

3. Dodavatel se zavazuje v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, vystavit daňové doklady a tyto zaslat objednateli.

čl. VI
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními platného znění Občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen písemnými smluvními dodatky na návrh kterékoliv
ze smluvních stran.

1. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel je povinen zveřejnit smlouvu v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Objednatel však považuje údaje specifikující
rozsah smlouvy za obchodní tajemství. Dodavatel údaj považovaný za obchodní tajemství nezveřejní.
To neplatí v případě, že dodavateli vznikne povinnost údaje obsahující obchodní tajemství uveřejnit
podle obecně závazných předpisů, nebo pokud si je vyžádá jeho zřizovatel.

2. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem smlouvy a prohlašují, že tato byla sepsána
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani
za jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Kontaktní osoby dodavatele:

       Dr. Václav Kupilík – pracovník vztahů k veřejnosti VLRZ
 tel.:  e-mail: 

 Magdaléna Krejsarová - vedoucí oddělení vnitřní správy VLRZ
 tel.:  e-mail: 

4. Kontaktní osoba objednatele:

p. Zdeněk Zachař – vedoucí útvaru podpory zákazníka, tel.:  e-mail:
            

V Odoleně Vodě dne       .                 2016  V Praze dne        .                         2016

      Giuseppe GIORDO
Chief Executive Officer

Ing. Václav STUDENÝ
ředitel

 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.  Vojenská lázeňská a rekreační zařízení




