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Smlouva o poskytování reklamních služeb c. 17VÚOSOl00000052

Smluvní strany

Tuto smlouvu o poskytování reklamních služeb uzavírají níže uvedeného dne , měsíce a roku 
tyto smluvní strany:

Poskytovatel služeb:

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti 
Zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2255 
IČO: 25848526 
DIČ: CZ25848526 
(dále jen poskytovatel)

a

Objednatel služeb

Technické služby města Olomouce, a.3í~— -— — —
Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
Zastoupené Bc. Miroslavem Petříkem, ředitelem společnosti
Zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
IČO: 25826603
DIČ: CZ25826603
(dále j en obj ednatel)

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
za níže uvedených smluvních ujednání, tuto Smlouvu o poskytování reklamních služeb 
(dále jen smlouva).

Cena

Cena za reklamní služby Činí: 230.000,- Kč bez DPH



II. Předmět, doba a místo plnění smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb poskytovatelem ve prospěch objednatele, 
kdy předmětem těchto služeb je zajištění propagace objednatele jako generálního 
partnera akce s názvem „4. ples mezi květy“ konaný dne 21.1.2017 na. Výstavišti 
Flora Olomouc, a.s. v pavilonu „A“, jehož je poskytovatel pořadatelem.

2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele úplatně poskytne služby, 
jež jsou předmětem této smlouvy (zejména instalace nosičů reklamy, umístění loga 
objednatele na plakátech, vstupenkách a dalších tištěných materiálech vydávaných
v souvislosti s pořádáním 4. plesu mezi květy, popř. jiné, vzájemně dohodnuté formy 
propagace).

3. Objednatel se zavazuje za poskytnuté reklamní služby zaplatit poskytovateli cenu 
služeb za podmínek sjednaných v čl. 111. Smlouvy.

III. Cena služeb a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně služeb v celkové výši 230.000,- Kč bez DPH za 
propagaci objednatele. K uvedené ceně se připočítává DPH dle platných předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že v ceně služeb dle odstavce 1, článku III. Smlouvy jsou 
zahrnuty veškeré nutné a účelně vynaložené náklady, které poskytovateli vzniknou pří 
plněné jeho závazku z této smlouvy.

IV. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího uzavření a konče dnem 
splnění veškerých závazků smluvních stran z této smlouvy.

V. Závěrečná ujednání

1 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně písemnou dohodou smluvních 
stran uzavřenou ve formě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, 
podepsaných smluvními stranami.

2 Smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž má každý platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

3 Všechny spory a problémy vyplívající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, 
budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Nebude-li možné dosáhnout 
dohody, bude spor řešen příslušnými soudními orgány.

4 Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

5 Poskytovatel služeb se zavazuje zveřejnit smlouvu v registru smluv dle zákona 
340/2015 Sb.
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Bc. Miroslav Petřík


