
SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  

se sídlem: Gen. R. Tesaříka, 261 01 Příbram 

IČ: 27085031  

DIČ CZ27085031 

 zastoupená: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva a Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou 

představenstva 

/dále jen objednatel/ 

a 

 Rosalota, s.r.o.  

Se sídlem: Žižkova 708, 261 01 Příbram 

IČ: 02289288 

DIČ: CZ02289288 

Zastoupená: Tomášem Pečenkou, jednatelem 

/dále jen poskytovatel/ 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. §1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o reklamě 

a propagaci  

Poskytovatel je provozovatelem zpravodajského serveru www.pribram.cz 

 I. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele poskytnout reklamní služby formou bannerové 

reklamy a PR článků dle specifikace: 

Z Banner 12 x 1 týden 

Z Banner 12 x měsíc 

24 x PR článek s fixací vždy 24 hodin na 2 místě zpravodajství + premium 

Uveřejnění PR článků na Facebooku www.pribram.cz 

 Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté reklamní služby dle této smlouvy zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu ve 
výši 120 tisíc Kč (bez DPH) za rok. Cena bude hrazena měsíčně, poměrnou částkou 1/12, a to do 14 dnů od doručení 
faktury objednavateli. 
 

II. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 

  Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pro prodlení druhé strany s plněním povinností podle této smlouvy po 

dobu delší než 14 dnů a nezjedná nápravu ani do 10 dnů od písemného upozornění druhé smluvní strany. Cena bude 

uhrazena jednorázově do 14 dnů od podepsání smlouvy na bankovní účet poskytovatele, dle zaslané faktury. 

Tuto smlouvu je objednatel oprávněn vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou bez udání důvodů. 
Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit 

http://www.pribram.cz/


smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany 

souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy). 

 

 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Smluvní strany prohlašují, že za písemnou formu 

považují elektronickou komunikaci prostřednictvím emailových adres. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před 

podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

  

V Příbrami dne ……….........                                                                      V Příbrami dne ……….........  

 

 

Objednatel  ………………….           ……………………..                             Poskytovatel  ………………….. 

 


