
Závazná objednávka č. 202000030 

Dodavatel: 

TRIMA NEWS s.r.o. 

L. B. Schneidera 569/3 
37001 české Budějovice 
IC: 26081890 DIC: CZ26081890 

Bankovnl spojeni: 
Fio banka, a.s. 

2201120753/2010 

Nézev reklamnl kampaně: Ročni spolupráce 2020 

Druh Inzerce 

Publlkace PR člénku 

Wallpaper 1 HP 

Mnohtvlltýdny 

8,00 

8,00 

Rotace 

Ano 

Cena celkem: 

Obchodnl sleva: 

Odběratel: 

STAREZ - SPORT, a.s. 
Kfidlovická 911/34 
60300 Brno 
IČ: 26932211 

Drbna 

Brněnská Drbna 

Brněnská Drbna 

Cena celkem po slevě: 

Dodavatel: 

Cena celkem s dani: 

"' • ~ V! fE!JA llo:>T 
• 

Odběffi'ŘEZ-SPORT, a. 
603 00 BRNO, Kfldlovické 

10: 269 32 211 
DIČ: CZ26932211 

DIČ: CZ26932211 

Cena celkem 

57 000,00 Kč 

68 970,00Kě 
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Obchodní podmínky (dále jen "OP") 

I. 

Fakturace a platební podmlnky 

1.1 Celková cena= cena za bannerovou Inzerci, PR aánek, pfípadně výrobu bannerů či videa nebo napsáni článku. 

1.2 K celkové ceně bude pfipočtena pflslušná sazba DPH dle zákona 235/2004 Sb, v platném zněnl. 

1.3 Cena za kampaň se uhradí na základě daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu Je 7 dni. 
1.4 V pi'lpadě, fe odběratel neprovede platbu sjednané ceny ve sjednaném termínu splatnosti, bude za kafdý den prodlení platby 

účtován dodavatelem úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

li. 

Pn1va a povinnosti dodavatele 
11, 1 Dodavatel Je povinen realizovat výrobu banneru čl PR článku, je-li výroba banneru a PR článku pfemětem objednávky 

odběratele, dle pokynO odběratele, av!:ak ~hradně tak, aby obsahem I formou odpovídal všem obecně závazným ph!dplsům 
tR a obecně uznávaným etickým normám a etickému kodexu Drbny (etický kodex Je k dispozici na www.drbna.cr/etlcky
kodex.htm1J. 

11.2 Dodavatel Je povinen konzultovat s odběratelem koncept banneru a PR článku a umofnlt odběrateli předvedeni Jeho finální 
podoby ke schválení, pokud k tomu odběratel poskytne v pflměfené lhOtě poskytnuté dodavatelem součinnost. 

11.3 Autorská práva k banneru vyrobeného dodavatelem Jsou vlastnictvím dodavatele, nenl-11 plsemn! dojednáno Jinak. 

11.4 Dodavatel pouflje na kampaň výhradně banner čl PR článek sdlválený odběratelem, nebo banner čl PR článek, který se 
povafuJe v souladu s objedn.!vkou nebo těmito OP za schválený odběratelem. 

11.5 Dodavatel Je povinen zajistit prezentaci banneru či PR článku na vybraných pol'Ulech ~ské Drbny ve vybraných terminech. 

11.6 V pffpadě neprezentování banneru či PR článku dle dohodnutého medlaplánu, napf. z mimofádných technických potlfl, bude 
dodavatel odběratele Informovat o tomto neprodleně a dohodne s nim náhradnl termln prezentace. Tyto změny, Jsou-li řádně 
dodavatelem odOvodněny, nejsou smluvnlml stranami povalovclny za porušeni závazné objednávky. 

Ill. 

Pr.iva a pmnnostl odblratele 
111.1 Odběratel poskytne dodavateli patrlčnou součinnost zejména pi'i pfipravě a tvorbě banneru a PR článku, stanoveni terminu pro 

Jejich výrobu včetně určeni osoby pověfené k zastupov!lnl odběratele. 

111.2 za věcnou správnost dodaných textových, grafických čl obrazoYich podklad Cl pro výrobu banneru čl PR článku zodpovídá 
odběratel. 

111.3 Odběratel má právo vyrobený banner čl PR článek zkontrolovat nejpozději 24 hodin pfed terminem odvysllánl a v téže lhůtě Je 
oprávněn uplatnlt plsemně veškeré své výhrady či pftpomlnky, Jinak se banner a PR aánek povaluje za schválenj bez výhrad. 

111. 4 Odběratel má právo dodat banner čl PR článek vyrobený Jinou osobou (pouze na nosiči v profeslomllnlm formátu a poladované 
kvalitě), pokud nenl v rozporu s podmínkami čl. 11.1 těchto OP. Odběratel prohlašuje, le Jim dodaný banner či PR článek čl 
dodané podklady pro výrobu banneru čl PR článku dodavatelem dle objednávky odběratele zlskal v souladu s autorským 
zákonem a občanským %ákonlkem od autonl, výkonných umělcO, výrobw zvukoYich, obrazových a zvukově obrazovýth 
záznamů a fe získal od zOčastněných osob oprávněni k výkonu práva ufit děl, výkonú, zvukových a zvukově obrazových 
záznam6, Jako! I všech osobnostnlch pn1v, a to v takovém rozsahu, že dodavatel je oprávněn prezentovat b,nner čl PR čllÍnek, 
aniž by byl povinen uzavirat s těmito osobami zvláftnl smlouvy a anll by mu vllčl nim vznlkaly jakékoliv Jiné závazky, Ukále-1 se 
toto prohlášeni Jako nepravdivé Je dodavatel oprávněn od akceptované závazné obJednhky odstoupit. Tlm nenl dotčena 
odpovědnost odběratele za škodu, kterou tfm dodavateli způsobí včetně náhrady škody za porušeni dobrého Jména dodavatele 
a nákladO právního zastoupení dodavatele v p1ipadě soudnich sporO či správních 1ízeni vedených proti dodavateli. 

Ill.S Požaduje-li odběratel změnit termln kampaně, Je tuto žádost povinen plsemně pfedlofit dodavateli minimálně 7 dni před 
plánovanou prezentaci banneru čl PR článku, pflčemž dodavatel nenl povinen návrhu vyhovět, zejména z dOvodu dalších 
rezervaci. 

111.6 Odběratel Je oprávněn zrušit Jednostranným odstoupenlm dodavatelem akceptovanou závaznou objednávku nejpozději 21 
kalendáfních dni p1ed prezentaci prvnl části kampaně, pokud současně uhradl dodavateli odstupné ve výši 50" z dohodnuté 
ceny ~etně DPH za prezentaci banneru a PR článku il za výrobu banneru či PR článku. Zahájil-li již dodavatel výrobu 
objednaného banneru a PR článku, člnl odstupné za výrobu banneru čl PR článku 100 % ceny Sjednané za výrobu banneru čl PR 
článku. Odstupné se neúl:tuJe, Je-li zakázka zrušena minimálně 22 kalendáfnlch dnri pfed prezentaci prvnl čéstl kampaně. Tlm 
však není dotčena povinnost i v takovém pNpadě nahradit dodavateli účelně vynalolené náklady na výrobu banneru fi PR 
článku. 
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(podpis+ otisk razítka) 




