P
C
0 c
PO
T
ET
KE
K

Brno_2021
divadlo Brno_2021
Městské
Městské divadlo
1544
kampaně: 1544
Smlouva
realizaci kampaně:
o realizaci
Smlouva o

m
m e
ed
d ii a
a

Zhotovitel:
Zhotovitel:
s.r.o.
media s.r.o.
Pocket
Pocket media
00
602 00
Brno, 602
3, Brno,
nám. 3,
se
Jakubské nám.
sídlem Jakubské
se sídlem
CZO4541227
DIČ: CZ04541227
04541227, DIČ:
IČO:
IČO: 04541227,
Lamplotová, jednatel
Tieku Lamplotová,
Kristýna Tieku
zastupuje:
jednatel
zastupuje: Kristýna
Brně
soudu vv Brně
spis.
Krajského soudu
vedená uu Krajského
90484 vedená
C 90484
zn: C
spis. zn:
Veselá
Barbara Veselá
osoba: Barbara
Kontaktní osoba:
Kontaktní
M:
Mi ++—

Objednatel:
Objednatel:
Městské
příspěvková
Brno, příspěvková
divadlo Brno,
Městské divadlo
organizace
organizace
se sídlem Lidická 1863/16,
1663/16, 602 00 Brno
IČO:
00101397,
DIČ:
CZ„OO1„O1.397
|C0i 001013971 DIC: CZ00101397
zastupuje:
reditel
M0861, ředitel
Stanislav Moša,
ZGSÍUPUJeí Stanislav
spis.zn: Pr 35 vedená u Krajského soudu vv Brně
Brně
Kontaktní
osoba:
Kateřina
Vižďová
Kontaktní OSObai Kateřina VižďOVá
M:
Mi +4
+4—

Smluvní strany se dohodly na zveřejňování inzerce v níže uvedeném rozsahu:
Popis
Popis produktu
produktu
Termín
Te_rm ín zveřejňování
zveřeiňová ní

magazín
magazín Kam
Kam v
v Brně
Brně

Ceníková
Ceníková cena
cena
(Kč)
( Kčl

1/2
1/2 strana
strana 190
190 x
x 127
127 mm
mm

Sleva
Sleva

18
18 000,00
000,00

60,00
60,00 %
%

4
4 000,00
000,00

100,00
100,00 %
%

Cena
Cena po
po slevě
slevě
(Kč)
( Kčl

7
7 200,00
200,00

Opakování
Opakování

11
11

Celkem
Celkem
(Kč)
( Kčl

79
79 200,00
200,00

2101
2101 (01.01.21
(01.01.21 -- 31.01.21),
31.01.21), 2102
2102 (01.02.21
(01.02.21 -- 28.02.21),
28.02.21), 2103
2103 (01.03.21
(01.03.21 -- 31.03.21),
31.03.21), 2104
2104 (01.04.21
(01.04.21 -- 30.04.21),
30.04.21), 2105
2105 (01.05.21
(01.05.21 -31.05.21),
2111
31.10.21), 2111
(01.10.21 -- 31.10.21),
2110 (01.10.21
30.09.21), 2110
(01.09.21 -- 30.09.21),
2109 (01.09.21
31.08.11), 2109
(01.07.21 -- 31.08.11),
2107 (01.07.21
30.06.21), 2107
(01.06.21 -- 30.06.21),
2106 (01.06.21
31.05.21), 2106
(01.11.21
31.12.21)
(01.12.21 -- 31.12.21)
2112 (01.12.21
30.11.21), 2112
(01.11.21 -- 30.11.21),

program
program nebo
nebo text
text do
do 1000
1000 zn.
zn. (vč.
(vč.
hlavičky
hlavičky a
a loga),
loga), nad
nad 1000
1000 zn.
zn.
1,5
1,5 Kč/znak
Kč/znak

0,00
0,00

11
11

0,00
0,00

2101
2101 (01.01.21
(01.01.21 -- 31.01.21),
31.01.21), 2102
2102 (01.02.21
(01.02.21 -- 28.02.21),
28.02.21), 2103
2103 (01.03.21
(01.03.21 -- 31.03.21),
31.03.21), 2104
2104 (01.04.21
(01.04.21 -- 30.04.21),
30.04.21), 2105
2105 (01.05.21
(01.05.21 -31.05.21),
2111
31.10.21), 2111
(01.10.21 -- 31.10.21),
2110 (01.10.21
30.09.21), 2110
(01.09.21 -- 30.09.21),
2109 (01.09.21
31.08.11), 2109
(01.07.21 -- 31.08.11),
2107 (01.07.21
30.06.21), 2107
(01.06.21 -- 30.06.21),
2106 (01.06.21
31.05.21), 2106
(01.11.21
2112 (01.12.21 - 31.12.21)
31.12.21)
30.11.21),2112(01.12.21(01.11.21-- 30.11.21),

Celková
Celková základní
základní cena
cena bez
bez DPH
DPH celkem
celkem (Kč):
(Kč):

209
209 000,00
000,00

Celková
Celková cena
cena za
za po
po slevě
slevě bez
bez DPH
DPH celkem
celkem (Kč):
(Kč):

79
79 200,00
200,00

DPH
DPH 21%
21% (Kč):
(Kč):

16
16 632,00
632,00

Celková
Celková cena
cena po
po slevě
slevě včetně
včetně DPH
DPH (Kč):
(Kč):

95
95 832,00
832,00

BONUS:
BONUS: redakční
redakční podpora
podpora
Fakturace
Fakturace bude
bude probíhat
probíhat měsíčně,
měsíčně, faktura
faktura na
na částku
částku 7
7 200
200 Kč
Kč bez
bez DPH
DPH bude
bude vystavena
vystavena po
po uzávěrce,
uzávěrce, nejpozději
nejpozději vv den
den
vydání.
vydání. Fakturu
Fakturu zaslat
zaslat na
na email:
email: _.. Splatnost
Splatnost bude
bude 30
30 dní
dní od
od doručení.
doručení.
Platba
Platba bude
bude poukázána
poukázána na
na účet
účet č.
č. 1019424764/6100,
1019424764/6100, variabilní
variabilní symbol
symbol bude
bude uveden
uveden na
na faktuře.
faktuře.
14
14 dní
dní před
před uzávěrkou
uzávěrkou zašle
zašle zhotovitel
zhotovitel objednateli
objednateli (na
(na email
email Kateřiny
Kateřiny Vižďové)
Vižd'ové) upozornění
upozornění na
na zaslání
zaslání podkladů.
podkladů.
Nebude-li
jinak, textové
Nebude-li dohodnuto
dohodnuto jinak,
textové podklady
podklady zasílejte,
zasílejte, prosím,
prosím, do
do 12.
12. dne
dne a
a grafické
grafické podklady
podklady pak
pak do
do 15.
15. dne
dne předcházejícího
předcházejícího
měsíce,
měsíce, kdy
kdy má
má být
být inzerce
inzerce otisknuta.
otisknuta.
Vzhledem
Vzhledem kk nejistotě
nejistotě vývoje
vývoje pandemie
pandemie koronaviru
koronaviru vv ČR
ČR se
se smluvní
smluvní strany
strany dohodly,
dohodly, že
že případné
případné dopady
dopady takové
takové situace
situace na
na činnosti
činnosti
některé
jednáním a
některé ze
ze stran
stran budou
budou řešit
řešit vzájemným
vzájemným jednáním
a budou
budou hledat
hledat řešení
řešení přijatelná
přijatelná pro
pro obě
obě strany.
strany.
Objednatel
Objednatel tuto
tuto smlouvu
smlouvu zveřejní
zveřejní vv registru
registru smluv
smluv dle
dle zákona
zákona č.
č. 340/2015
340/2015 Sb.,
Sb., o
o zvláštních
zvláštních podmínkách
podmínkách účinnosti
účinnosti některých
některých smluv,
smluv,
uveřejňování
znění.
platném znění.
smluv), vv platném
registru smluv),
o registru
(zákon o
smluv (zákon
registru smluv
o registru
ao
smluv a
těchto smluv
uveřejňování těchto

et
Podpisem
podmínkami inzerce
Podpisem této
této objednávky
objednávky souhlasíte
souhlasíte ss všeobecnými
všeobecnými obchodními
obchodními podmínkami
inzerce časopisů
časopisů vydavatelství
vydavatelství Pock
Pocket
inzerce.pdf. Zvýšenou
pozornost věnujte
media
media s.r.o.,
s.r.o., které
které naleznete
naleznete na
na http://www.pocketmedia.cz/obchodni-podminkyhttp://WWW.pocketmedia.cz/obchodni-podminky-inzerce.pdf.
Zvýšenou pozornost
věnujte
zejména
zejména čl.
čl. 77 Podmínky
Podmínky objednání
objednání a
a zveřejnění
zveřejnění Inzerce
Inzerce a
a čl.
čl. 88 Cena
Cena inzerce.
inzerce.
V
V Brně
Brně dne
dne 25.
25. 11.
11. 2020
2020

(zhotovitel):
s.r.o. (zhotovitel):
media s.r.o.
Pocket
Pocket media
.

Městské
divadlo Brno, příspěvková
příspěvková
ŽurŽÍŽiIŽŽŽŠŽĚĚdŽŠTŠŠ
j
:
organizace (objednatel):

………………………………………….
Kristýna
jednatel
Kristýna Tieku
Tieku Lamplotová,
Lamplotová, jednatel

…………………………………………
Stanislav Moša,
ředitel
Moša, ředitel

