
 

Smlouva o spolupráci v oblasti reklamy a propagace 
uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

takto: 
 

I. 
Smluvní strany 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva  
IČ: 27660915  
DIČ: CZ 27660915 
zápis v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4420 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo bankovního účtu: 249980999/0300 ČSOB 
(dále jen „UHN”) 
 
a 
 
A - ORTO s. r. o. 
U Dvora 1083 
Mařatice 
Uherské Hradiště 
PSČ 68605 
Zastoupená: Vladimírem Hofmanem, jednatelem 
IČ: 26907721  
DIČ: CZ26907721  
(dále jen „objednatel“) 
 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran v oblasti reklamní činnosti a 
propagace.   

2. Reklamní činnost ve smyslu odst. 1 bude spočívat v poskytnutí reklamní plochy 
objednateli v areálu UHN, konkrétně umístění reklamní plachty na plotě u nákladní 
brány, jednostranný pronájem CL vitríny umístěné v areálu UHN a pronájem 3 
klaprámů umístěných na oddělení rehabilitace, následné péče a oddělení ortopedie 
(dále jen „reklamní činnost“). 

 
III.  

Odměna a platební podmínky 
 

1.  Za předmět smlouvy uvedený v čl. II, odst. 1 a 2 je objednatel povinen UHN zaplatit 
odměnu ve výši 50.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit odměnu dle odst. 1 na základě daňového dokladu – 
faktury (dále jen „faktura“) vystaveného UHN po uzavření této smlouvy. Splatnost 
faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části je UHN oprávněna 
po objednateli požadovat zaplacení úroků z prodlení, jejichž výše je stanovena 
příslušným právním předpisem (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).  

 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. UHN se zavazuje poskytnout objednateli plochu určenou k reklamní činnosti po dobu 
trvání této smlouvy. 

2. UHN neodpovídá za škody vzniklé jednáním třetích osob nebo působením vnějších 



 
vlivů. 

3. Objednatel se zavazuje dodat věci potřebné k naplnění sjednané reklamní činnosti 
nejpozději do nabytí účinnosti této smlouvy a po předchozí domluvě je předat UHN.  

4. Případnou výměnu reklamních materiálů je objednatel oprávněn realizovat pouze po 
předchozí dohodě s UHN. 

5. Užívání místa určeného k reklamní činnosti k jakémukoliv jinému účelu, než který je 
předmětem této smlouvy, je možné pouze na základě předem uzavřené písemné 
dohody smluvních stran. 

 
 

V. 
Doba trvání smlouvy  

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. 
2. Smlouva skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím doby je 

možné smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranným 
písemným odstoupením od smlouvy oprávněnou smluvní stranou za podmínek 
uvedených v odst. 3.  

3. UHN může od smlouvy odstoupit, jestliže:  
a) objednatel užívá prostory určené k reklamní činnosti v rozporu se smlouvou,  
b) objednatel je v prodlení déle jak 30 dnů s úhradou odměny, kterou je povinen 

zaplatit UHN, 
c) objednatel neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas,  
d) objednatel poruší smlouvu jiným podstatným způsobem. 

           Objednatel může od smlouvy odstoupit, jestliže: 
a) ztratí způsobilost k činnosti, na základě které, je oprávněn tuto smlouvu 

uzavřít, 
b) plocha určená k reklamní činnosti přestane být způsobilá ke splnění předmětu 

smlouvy a UHN nezajistí objednateli odpovídající náhradní plochu,  
c) UHN poruší smlouvu jiným podstatným způsobem. 

 
 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dne 1. 1. 2020 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.  

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky, které budou takto výslovně 
označeny a postupně číslovány, budou mít písemnou formu a budou podepsány 
k tomu zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí 
právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla 
sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své 
vlastnoruční podpisy. 

  
 
V Uherském Hradišti dne ………........………            V Uherské Hradišti dne ……......…….            
 
 
 
 
                                                      
___________________________________    ________________________________ 
Uherskohradišťská nemocnice a.s.                             A - ORTO s. r. o. 
MUDr. Petr Sládek,                                                     Vladimír Hofman 
ředitel a místopředseda představenstva                jednatel společnosti 


