
SMLOUVA O PROPAGACI 

  

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

se sídlem:                           Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

IČ:                                          275 20 536 

DIČ:                                       CZ27520536 

zastoupená:                      MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva,  

                                               Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva   

Bankovní spojení:            Bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:                           280123725/0300 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Semrádová, vedoucí oddělení komunikace 

a marketingu 

kontaktní údaje: e-mail: katerina.semradova@nempk.cz 
tel. 601 324 207 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 2629, 

dále jen „Objednatel“ 

  

a 

  

VČTV s. r. o. 

se sídlem:                           Semtín 80, 533 53 Pardubice 

IČ:                                          28846907 

DIČ:                                       CZ28846907 

bankovní spojení:           Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:                        107-2196450247/0100 

zastoupená:                      Janem Doležalem a Ing. Miloslavem Bartoněm, jednateli společnosti 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Oldřich Tamáš, ředitel, a Patrik Jandejsek, produkce 

kontaktní údaje: e-mail: reditel@v1tv.cz  
tel. 777 466 139 

dále jen „Poskytovatel“ 

  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění 

tuto 

S m l o u v u   o   p r o p a g a c i 

  

PREAMBULE 

mailto:reditel@v1tv.cz


Poskytovatel služeb zajišťuje vysílání jediné regionální televizní stanice, jejíž obsah je šířen pozemním 

digitálním televizním vysíláním na území Pardubického a Královéhradeckého kraje, dlouhodobě se řadí 

mezi stabilní regionální média se zažitou značkou a vlastním okruhem diváků. Poskytovatel od 1. 1. 

2018 šíří televizní program Východočeské televize V1 (dále „V1“) skrze Vysílací síť 4 - MUX 4 a dále také 

prostřednictvím kabelových operátorů na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.  

  

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.    Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje zajistit propagaci Objednatele v rozsahu a po 

dobu uvedenou v této smlouvě. Poskytovatel prohlašuje, že je jediným poskytovatelem této služby 

v rámci Pardubického kraje a nepřipouští realizaci služby prostřednictvím jiného dodavatele. 

2.    Objednatel se zavazuje za řádně poskytnutou propagaci dle této smlouvy zaplatit Poskytovateli 

dohodnutou cenu. 

  

II. SPECIFIKACE POSKYTOVANÉ PROPAGACE 

1.    Poskytovatel se zavazuje v rámci jím vysílaných pořadů prostřednictvím vysílání V1 zařadit logo 

Objednatele s textem „Partnerem následujícího pořadu je Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“, tj. 

sponzorský odkaz, a to vždy na začátek pořadu s názvem O ZDRAVÍ  ve formě cca. 8minutového 

pořadu z prostředí Objednatele, jenž je vyráběn vždy pro daný měsíc, vyjma měsíců červenec 

a srpen, a vysílán v daném měsíci 12x. 

2.    Objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy poskytne Poskytovateli grafické zpracování loga 

a textu, které budou použity při propagaci. 

3.    Smluvní strany se dohodly, že podobu sponzorského odkazu určí na základě vzájemné domluvy a 

že je možné tuto podobu v průběhu účinnosti této smlouvy aktualizovat a upravit.  

  

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.    Smluvní strany se dohodly na odměně za poskytnutí propagace ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc 

korun českých) bez DPH za jeden kalendářní měsíc. 

2.    Sjednaná úhrada za plnění bude provedena na základě faktury, vystavené Poskytovatelem, 

nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, za kterou je odměna hrazena   

3.    Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 (třicet) dní a začíná běžet ode dne následujícího po dni 

jejich doručení. 

4.    Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet Poskytovatele.  



  

IV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

1.    Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, s možností prodloužení 

smlouvy o jeden rok v případě dohody a zájmu obou stran na pokračování spolupráce.  

2.    Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.    Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodu prodlení druhé strany 

s plněním povinností dle této smlouvy po dobu delší než 10 dní. Tímto ustanovením není dotčena 

případná odpovědnost k náhradě škody. 

4.    Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu formou písemné 

výpovědi s jednoměsíční výpovědní dobou, která začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně. 

5.    Obě smluvní strany mohou rovněž ukončit tuto smlouvu po vzájemné dohodě. 

  

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.    Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení.  

2.    Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky. 

3.    Smluvní strany prohlašují, že budou spolu komunikovat přednostně elektronickou formou 

prostřednictvím elektronických adres uvedených v záhlaví. 

4.   Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 

objednatelem, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 

této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po 

uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 

Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve 

lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 

případného bezdůvodného obohacení. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje 

znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dodavatel souhlasí se 

zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru 

smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Nemocnicemi Pardubického 

kraje, a.s., se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, IČ: 275 20 536. Souhlas uděluje smluvní 

strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



  
V Pardubicích dne   _24_. _2_. 2020 

    
V Pardubicích dne   __. __. 2020 

      
  
  

 
  

 

  

 


