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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456 

DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

 Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva   

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále též jako „poskytovatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Společnost: M.K. trade systems, s.r.o. 

IČO: 28520734 

Se sídlem: Komenského nám. 81/14,  293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupená: Michalem Koliášem , jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-3862620207/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147641 

 

dále též jako „objednatel“ na straně druhé, 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tato: 

 

 

SMLOUVA O VYSÍLÁNÍ REKLAMNÍCH SPOTŮ 

dále jen „smlouva“ 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel je provozovatelem Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi (dále jen 

„nemocnice“). V prostorách nemocnice jsou rozmístěny televize napojené na 

vnitřní televizní okruh (dále jen „televize“). 

1.2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje umožnit objednateli vysílání reklamních 

spotů na televizích a objednatel se zavazuje hradit poskytovateli sjednanou 

odměnu za odvysílaný čas. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že konkrétní obsah, rozsah a časy vysílání reklamních 

spotů budou vždy předem dohodnuty zástupci smluvních stran a uvedeny 

v samostatné příloze této smlouvy. 

2.2. Objednatel bude předávat objednateli reklamní spoty v otevřeném běžně čitelném 

formátu způsobem, na kterém se dohodnou zástupci smluvních stran. 

2.3. Za obsah reklamního sdělení a jeho soulad s příslušnými právními předpisy 

v oblasti reklamy odpovídá výlučně objednatel. 
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2.4. Reklamní spoty nesmí propagovat jiná zdravotnická zařízení nebo lékárny. 

2.5. Kontaktními osobami ve věci plnění této smlouvy jsou: 

 Za objednatele Michal Koliáš 

email:  

3. Odměna a platební podmínky 

3.1. Odměna za vysílání reklamních spotů byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 

20.000,- Kč bez DPH měsíčně. 

3.2. Odměna bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

poskytovatelem vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce, se splatností do 30 

dnů od dne vystavení. Podkladem pro vystavení faktury bude měsíční přehled 

odvysílaného času. 

3.3. V případě prodlení objednatele s úhradou odměny je objednatel povinen uhradit 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

4. Trvání spolupráce a její ukončení 

4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12. 2020. 

4.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět. 

Výpovědní doba činí jeden (3) měsíce a začne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4.3. Poskytovatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby 

v případě: 

a) prodlení objednatele s úhradou odměny delší než deset (15) dní, 

b) předávání reklamního spotů, které jsou v rozporu právními předpisy, zjevně 

odporují dobrým mravům nebo jsou v rozporu s oprávněnými zájmy 

poskytovatele, pokud ani přes písemnou výzvu a stanovení přiměřené, nedojde 

ke zjednání nápravy. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 

neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného 

odkladu nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem 

bude odpovídat účelu ustanovení předchozího. 

5.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5.3. V případě, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uzavírají smluvní strany 

toto samostatné ujednání. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy 

v registru smluv zajistí kupující. Prodávající se zavazuje nejpozději při podpisu této 

smlouvy označit ty části smlouvy a ty údaje, které požaduje v souladu se zákonem 

o registru smluv vyloučit z uveřejnění (obchodní tajemství, osobní údaje apod.). 

Jinak platí, že souhlasí s uveřejněním v plném rozsahu. Toto samostatné ujednání 

smluvních stran nabývá platnosti a účinnosti podpisem této smlouvy oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 
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5.4. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných 

dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Totéž platí i pro 

vzdání se písemné formy. 

5.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom. 

5.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 2.12.2019  

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa, předseda 

představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

M.K. trade systems, s.r.o. 

Michal Koliáš 

jednatel 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda 

představenstva 

 

 

 


