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Smlouva o reklamě a propagaci 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, 

 

 

mezi  

 

 
ČD – Informační Systémy, a.s.   

se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Žižkov 

Doručovací adresa: Sokolovská 131/86, Zirkon Office Center, 186 00 Praha 8 

IČ: 248 29 871 

DIČ: CZ 24829871 

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

17064 

Zastoupené: Ing. Alešem Bartůňkem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Vackem, 

členem představenstva  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Č. účtu CZK: 43 – 7795830287/0100 
(dále jen „ČD - Informační Systémy, a.s.“) 

 

a 

 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž  

IČ: 276 60 532 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 

zastoupená  

Ing. Petrem Liškářem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „Propagátor“) 

 

 

 

 
I. 

Účel smlouvy 

 
1.1. Účelem této smlouvy je závazek Propagátora zajistit reklamu a propagaci 

společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. a tuto reklamu a propagaci zajišťovat po 
dobu platnosti této smlouvy, tj. do 31.12.2021. 

 
1.2. Propagátor se tímto zavazuje: 
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a) umístit logo společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. spolu se základní informací 

o společnosti a plnění poskytnutém za reklamu a propagaci na webové stránky 
Propagátora 

b) umístit samolepky s logem společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. na přístroje 
uvedené v čl. 2.1 této smlouvy. 

c) uvést poděkování ČD - Informační Systémy, a.s. v rozhovorech a článcích pro 
média 

d) pořídit propagační fotografie v sídle Propagátora,  
e) umožnit umístění polepu s tématem železniční dopravy dle výběru a zpracování ČD 

- Informační Systémy, a.s. ve standardu skupiny ČD na oddělení Propagátora 
Pediatrie-dětské, 1. patro, budova A. 
 

1.3. Propagátor užije logo ČD – Informační Systémy, a.s. pouze za účelem sjednaným v 
této smlouvě. 
 

1.4. Propagátor se dále zavazuje, že nejpozději do 1. 4. 2022 předá ČD – Informační 

Systémy, a.s. podklad – důkazní prostředky osvědčující splnění závazků 

Propagátora podle této smlouvy, a to poskytnutím dokumentace, ze které bude 

patrné medium i čas umístění reklamy (fotodokumentace umístění loga  a 

samolepek podle této smlouvy v každém kalendářním čtvrtletí plnění této smlouvy). 

ČD – Informační Systémy, a.s. se zavazuje nejpozději do 14 pracovních dní 

Propagátorovi tento podklad schválit. Pokud ČD – Informační Systémy, a.s. v této 

lhůtě podklad neschválí, příp. nebude mít k němu výhrad, pak platí domněnka, že 

ČD – Informační Systémy, a.s. podklad schválil. 

 

 

 
II. 

Cena za provádění reklamy a propagace a způsob její úhrady 

 

2.1. ČD - Informační Systémy, a.s. se zavazuje, že za provádění reklamy a propagace 

dle čl.1.2. této Smlouvy uhradí Propagátorovi cenu ve výši 49.000,- Kč bez DPH (slovy: 

čtyřicet devět tisíc korun českých). Takto poskytnutou částku použije Propagátor na 

pořízení přístroje AccuScreen. 

 

2.2. ČD – Informační Systémy, a.s. nese své náklady v souvislosti s realizací plnění dle čl. 

1.2 písm. e) této smlouvy. 

 

2.3. ČD - Informační Systémy, a.s. uhradí cenu dle čl. 2.1. bezhotovostním převodem na 

účet č. 174-851906724/0600 nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

přičemž tento závazek je splněn okamžikem připsáním příslušné částky z účtu ČD - 

Informační Systémy, a.s. na účet Propagátora. Propagátor tímto prohlašuje, že předmětný 

bankovní účet je veden jeho jménem a výhradně pro jeho potřebu.  
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2.4. ČD – Informační Systémy, a.s. prohlašuje, že plnění poskytované dle čl. 2.1. této 

smlouvy, není v nepoměru k plnění, které je ČD - Informační Systémy, a.s. poskytnuto ze 

strany Propagátora.   

 
III. 

Ostatní ustanovení 

 

3.1. Propagátor není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku či jiné právo z této smlouvy 

vyplývající. 

 

3.2. ČD - Informační Systémy, a.s. je oprávněna požadovat po Propagátorovi zaplacení 

smluvní pokuty ve výši ceny stanovené v čl. 2.1. této smlouvy v případě, že tento 

neposkytne řádně a v souladu s čl. 1.2. této smlouvy úkony směřující k propagaci a 

reklamě ČD - Informační Systémy, a.s. 

 

3.3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. Sjednáním či 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ČD - Informační Systémy, a.s. požadovat 

rovněž náhradu škody, jež mu byla způsobena porušením předmětné povinnosti, a to ve 

výši převyšující smluvní pokutu.   

 

3.4. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za 

předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě  

a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva se uzavírá na 

dobu určitou, a to do 31.12.2021. 

 

4.2. Smluvní strany uvádějí, že byť tato smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění, rozhodly se ujednat, že v tomto konkrétním případě bude 

smlouva v rámci transparentnosti zveřejněna. Smlouva tak nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí ČD – Informační 

Systémy, a.s. 

 

4.3. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.  

Není-li uvedeno jinak, řídí se právní vztah mezi s mluvními stranami ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, 

sankce za porušení smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s předmětem plnění 

ujednány, jsou obsaženy v textu této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke 

dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly 

shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými 
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v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto smlouvu doplňovalo nebo 

měnilo.  

 

4.5. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněno formou písemného 

dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna 

nebo doplnění smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany 

konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými 

nebo technickými prostředky ve smyslu § 562, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.  

 

4.6. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv 

a povinností smluvních stran musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s 

vyloučením § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými 

osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního 

významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

 

4.7. Je-li kterékoliv nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, 

nevykonatelné či zdánlivé, nemá to vliv na platnost či vykonatelnost ustanovení dalších. 

Smluvní strany se zavazují v tomto případě neplatná nebo neúčinná ustanovení nahradit 

právně relevantními tak, aby byl zachován obsah smlouvy 

 

4.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

4.9. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že 

byla uzavřena na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran.  

 

V………………….dne……2020   V…………………dne…….2020 

 

Za Propagátora     Za ČD - Informační Systémy, a.s, 

    

 

   

   

…………………………………….   ………………………………… 

Ing. Petr Liškář                                   Ing. Aleš Bartůněk 

místopředseda představenstva                             předseda představenstva 

 

        

        

 

 

                                                         ………………………………… 

                           Ing. Tomáš Vacek 

                            člen představenstva   
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