
SMLOUVA O REKLAMĚ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, za použití zákona číslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva“) mezi:

1. Lázně Bělohrad a. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 634
zastoupená: Ing. Petrem Knápkem, obchodním ředitelem na základě plné moci 
se sídlem v Lázních Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ: 507 81
IČO: 46504834
DIČ: CZ46504834

(dále jen „LB“)

a

2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka A 7216
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00
IČO: 471 14 304

(dále jen „Objednatel“)

I.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je propagace spočívající v šíření reklamy Objednatele v rozsahu 
dohodnutém v této smlouvě (dále též jen „služby“).

2. LB se zavazuje provést dle této smlouvy pro Objednatele služby dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy a Objednatel se zavazuje za tyto služby zaplatit LB sjednanou cenu.

II.

ZPŮSOB PLNĚNÍ SLUŽBY

LB se zavazuje, že v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí:

a) Umístění loga Objednatele s prolinkem na webu www.belohrad.cz a 
www.treeoflife.cz.

b) Reklamní nástěnku Objednatele v prostorách Bělohradských slatinných lázní (1x).



Umístění reklamního Stánku Objednatele na 2 lékařských konferencích konající se 
v areálu LB a.s.

Umístění rollup Objednatele na akcích: Večírek pro obchodní partnery, Talkshow Na 
větvi s Halinou, Velikonoce, Dětský den

Na zahájení lázeňské sezóny 2020 a akci „Bělohrad začíná" prezentovat Objednatele

Pořízení fotodokumentace poskytnutých služeb Objednateli.

Objednatel se zavazuje dodat LB marketingové materiály a bannery potřebné 
k realizaci služby (dále společně jen „reklamní nosiče") při podpisu smlouvy.

Kontaktními osobami ve věcech realizace smlouvy jsou:

LB se zavazuje reklamní nosiče Objednatele udržovat nepoškozené a viditelné po 
celou dobu trvání smlouvy. Po skončení je LB povinna provést na své náklady a 
odpovědnost likvidaci veškerých jednorázových reklamních nosičů předaných 
Objednatelem s tímto označením v rámci plnění.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat skutečné provádění služeb dle této 
smlouvy, zejména zda jsou povinnosti LB prováděny v souladu s touto smlouvou.

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za řádné provedení služeb dle této smlouvy sjednávají strany pevnou cenu ve výši

150.000,- Kč

(slovy jednostopadesáttisíc korun českých), ke které bude připočtena DPH v zákonem 
stanovené výši.

Cena v sobě zahrnuje veškeré nutně a účelně vynaložené náklady na splnění závazků 
LB vyplývajících z této smlouvy. Zálohy Objednatel neposkytuje.

Úhrada sjednané ceny bude provedena ve dvou splátkách ve výši 75.000,- Kč + DPH 
k30.6 2020 a 31.12. 2020 a to bezhotovostním převodem na účet LB na základě 
daňového dokladu - faktury, vystaveného a zaslaného ze strany LB na adresu 
Objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení Objednateli. Jako datum 
zdanitelného plnění sjednávají smluvní strany datum vystavení daňového dokladu. Za 
den úhrady se považuje den odepsání peněžní částky z účtu Objednatele. Součástí 
vyúčtování je fotodokumentace pořízená LB dle čl. II odst. 1 písm. f) této smlouvy.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů a 
dohodnuté dle této smlouvy, jinak je Objednatel oprávněn fakturu bez zbytečného



odkladu vrátit LB zpět k opravě či doplnění, aniž by byl v prodlení s úhradou.

4. LB jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z 
přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a že mu nejsou 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti 
uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.

5. Adresa Objednatele pro fakturaci je: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České 
republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Dodací adresa je totožná s 
fakturační.

IV.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud LB poruší povinnost uvedenou včl. II odst. 1 písm. a), b), c), d) nebo e) je 
Objednatel oprávněn požadovat po LB zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušeni, a to i opakovaně. LB je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu do patnácti dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

2. Ujednáním o výši smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody přesahující 
výši smluvní pokuty.

3. V případě prodlení Objednatele úhradou odměny LB vznikne LB právo na úhradu 
úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel je 
povinen zaplatit LB smluvní pokutu do patnácti dnů ode dne obdržení výzvy k 
zaplacení smluvní pokuty.

V.

TRVÁNÍ SMLOUVY A ZÁNIK ZÁVAZKU

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy. Za den 
uzavření smlouvy se považuje podpis smlouvy poslední ze smluvních stran.

2. LB je povinen zahájit plnění dle této smlouvy poté co bude smlouva uveřejněna 
v Registru smluv dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy.

3. Závazkový vztah ze smlouvy zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 
písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od 
této smlouvy v souladu s odst. 4 a 5 tohoto článku.

4. Odstoupení od této smlouvy je možné v případě, že některá smluvní strana poruší 
podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména když dojde 
k:

• porušení povinnosti LB umístit bannery a marketingové materiály v místě 
dohodnutém dle čl.il. odst. 1 písm. a) b) c),d) nebo e) této smlouvy, a nezjednání 
nápravy ani ve lhůtě poskytnuté Objednatelem,

• porušení povinnosti LB včl. II. odst. 4 této smlouvy udržovat reklamní nosiče 
Objednatele udržovat čisté a nepoškozené po celou dobu trvání smlouvy a 
nezjednání nápravy ani ve lhůtě poskytnuté Objednatelem,



• porušení povinnosti Objednatele předat LB reklamní nosiče ve lhůtě dle či. II odst. 2 
této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě poskytnuté LB.

5. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, nejpozději však 
pátým dnem následujícím po dni, kdy bylo odstoupení adresované druhé smluvní 
straně předáno oprávněnou smluvní stranou k poštovní přepravě. Odstoupením od 
smlouvy se závazek se smlouvy zrušuje v rozsahu jeho účinků dle ust. § 2005 
Občanského zákoníku. Tím není dotčeno ujednání odst. 6 článku VI. této smlouvy.

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení 
bude zjištěn úpadek LB nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek 
majetku LB (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Objednatel je rovněž 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že LB vstoupí do likvidace, nebo že 
rozhodnutím správce daně byl LB přidělen status nespolehlivého plátce. Pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu, mají smluvní strany nárok na vypořádání 
vzájemných pohledávek vzniklých do dne odstoupení od smlouvy.

7. Smluvní strana, která zavdala příčinu k odstoupení, je povinna zaplatit druhé smluvní 
straně veškeré, do té doby prokazatelně vynaložené, náklady.

8. V případě ukončení této smlouvy způsobem jiným než uplynutím sjednané doby, se 
smluvní strany zavazují dokončit plnění, která nesnesou odkladu tak, aby druhá 
smluvní strana neutrpěla újmu na svých právech.

VI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou od 15.1. 2020 za podmínky, že bude 
smlouva do této doby uveřejněna podle odst. 4 tohoto článku, do 31.12. 2020.

LB je pro účely této smlouvy šiřitelem reklamy ve smyslu zák. 40/1995 Sb., o reklamě, 
v platném znění.

LB prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto smlouvu, včetně jejích případných změn a 
dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s 
uveřejněním smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají 
pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí. Smluvní strany berou 
na vědomí, že tato smlouva může nabýt účinnosti nejdříve dnem uveřejnění podle 
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), pňčemž LB do této doby není povinen zahájit plnění.

Objednatel se zavazuje smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v 
Registru smluv. LB je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy 
byla smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel smlouvu řádně 
uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti 
informovat Objednatel.



5. LB je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto smlouvou se 
řídi obsahem smlouvy. V otázkách neupravených touto smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Smluvní strany se 
ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. odchylují od ustanovení § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., jehož režim se pro vztahy LB a Objednatel dle této smlouvy nepoužije.

7. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly ze smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku 
budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny 
dohodou smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž 
pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.

8. Je-li anebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy částečně nebo zcela právně 
neplatným, neúčinným nebo nesrozumitelným, není tím porušena platnost a účinnost 
ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti 
dozvěděly, nahradit jiným ustanovením nejblíže odpovídajícím právnímu a 
ekonomickému účelu původního ustanovení.

9. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech stejné právní síly. Každé smluvní 
straně náleží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu.

10. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být sjednány písemně ve formě 
písemných dodatků k této smlouvě, označených a očíslovaných vzestupnou řadou. 
Dodatky musí být podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jiná ujednání 
jsou neplatná.

11. Obě Smluvní strany prohlašuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují 
jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne?3 ^oz^> V Lázních Bělohrad dne




