
RÁMCOVÁ SMLOUVA O INZERCI 
mediální skupina mafra 

TISK· INTERNET· TV· RÁDIA· TISKÁRNY 

0 MF DNES - celostátní vydání 
~ MF DNES - regionální vydání 
0 magazín DNES + TV 
0 magazín ONA DNES 
0 POWER KOMBI 

OBJEDNAVATEL/PŘÍMÝ KLIENT 

I IČO/DIČ 
70892822 I CZ 70892822 

O Lidové noviny - deník 
~ Lidové noviny - magazín 

□ 
□ 
~ Týdeník 5plus2 - regiony, celostát 

OBJEDNAVATEL/ AGENTURA 

I IČO/DIČ 
I 

I firma/Jméno 
Pardubický kraj 

I název agentury 

I firma/Jméno I Jméno kontaktní osoby 

I 
ulice/člslo 

Komenského nám. 125 
I adresa agentury /tel./fax 

I 
PSČ/obec 

. 532 11 Pardubice 

I tel./fax 

I klient 

I IČO klienta 

Zápis v OR: Zápis v OR: 

DOHODA 
stanovené časové obdobl (od - do) 

1.1. 2021-31.12. 2021 

sleva za plochu 

I plocha 

181 PLOŠNÁINZERCE 
□ ŘÁDKOVÁINZERCE 
□ VKLÁDANÁINZERCE 
□ WWWADRESY 

I sleva v% 

sleva za počet 

I počet 
12 

I rozměr I sleva v %
15 

zvláštní ujednání 

RS se vztahuje na min. počet 
12-ti inzerátů do 31. 12. 
2021. Celková částka 
smlouvy činí 121.000 včetně 
DPH. 

Tento vztah se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy 
v MAFRA, a.s.", ,,Technickými podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v MAFRA, a.s." a 
právě platným ceníkem inzerce. 

Rámcová smlouva o slevě za opakování platí pro opakující se inzeráty ve stejné velikosti, velikost 
smí být překročena do 1/8 strany (=327mm) v celostátním vydání, a do 1/4 strany (=651 mm) 
v regionálních vydáních. 
Ve výjimečných případech (např. u zvláštních příloh a v jiných mimořádných případech) je možno 
překročit výše uvedené omezení až do 15 % daného počtu inzerátů 

Sídlo společnosti 
MAFRA, a. s. 
Ka~a Engliše 519/11 
150 00 Praha 5 
IČO: 45 3133 51 
DIČ:CZ45313351 
Záplsv OR 
MSvPrare, B/1328 
Kancelář 
MAFRA, a.s. 
obchodní oddělení 
Brněnská 71 
586 01 Jihlava 
Telefonní spojení 
tel.: 498 515 313 
fax: 498 515 666 
Bankovní spojení 
Komerční banka, č.ú.: 
12189 42 011/0100 



mediální skupina mafra 
TISK INTERNET TV RÁDIA llSkÁRNY 

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dne 1. 1. 2021 za předpokladu, že byla řádně zveřejněna v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství(§ 
504 z. č. 8912012 Sb., občanský zákoník). 

I 
datum 

. u~. 
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