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Kupující l Objednatel:
ČEZ, a. S.
Duhová 2/1444
Praha 4, PSČ 140 53
DIČ: CZ45274649
lČ: 45274649
ČEZ, a. s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

prodávajÍcÍ l Zhotovitel l Poskytovatel:
Firma
FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s.
Eliščino nábřeží 777
CZ-500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
DIČ: CZ27504247
IČ: 27504247

Dodací místo:
ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
CZ-140 53 Praha 4

Platební podmínky: PD30 - 30 dní od doručeni faktury

Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. s. Telefon:

Mob.tel.:
Duhová 425/1 E-mail:
CZ-140 00 Praha 4

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Příjemce plněni:

Na faktuře kromě ostatních náležitosti vždy uvádějte číslo smlouvy KupujicÍho/Objednate|e nebo číslo
autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplaceni a bude prodávajícimu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Kontaktní údaje a podmínky pro zasäáni faktur v elektronické podobě jsou uvedeny v obchodních
podmínkách Kupujiciho/Objednatele, které jsou přílohou této smlouvy.

Předmět plnění:
Objednatel touto Smlouvou o reklamě a propagaci objednává u poskytovatele v rámci akce "Hradecký Memoriál
2021 - 5.ročnik" reklamu a propagaci objednatele v tomto rozsahu a formě:

Typ partnerství
1. Partner

Sociálni média
2. Facebook, Facebook Hradeckého Memoriálu - logo partnera
3. Facebook, Facebook Filharmonie Hradec Králové - logo partnera

Umístění logotypu Skupiny ČEZ na propagačních tiskových materiálech



SMLOUVA
čÍslo 4102348895 uzavřená podle zákona Č.89/2012 Sb.,

Občanského zákoníku, v platném znění. Strana: 2/3

4. Plakát, výlepové plakáty s logem partnera
5. Leták, Pozvánkové letáky s logem partnera

Umistění reklamních nosičů Skupiny ČEZ
6. Roll-up, Vystavení na reprezentativním domluveném místě

Interaktivní prezentace Skupiny ČEZ
7. Logotyp na webových stránkách akce/organizátora, Web Filharmonie Hradec Králové
8. Logotyp na webových stránkách akce/organizátora, Web Hradeckého Memoriálu

(dále jen "plnění")

Termin plněni:
Hradecký Memoriál 2021 - 4 koncerty, 2 výstavy, přednášky, veřejné předčítání, 25.4.2021 - 17.11.2021,
Hradec Králové

Smluvní cena
1. Smluvní strany sjednávají za poskytnutí plněni dle této smlouvy poskytovatelem smluvní pevnou cenu ve
výši

2. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním. V případě, že se poskytovatel
stane plátcem DPH, je oprávněn k ceně plnění účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy.

3. Sjednaná smluvní cena plnění ve výši bude
objednatelem uhrazena na základě konečné faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem do patnácti
(15) kalendářních dnů po řádném splnění předmětu plněni této smlouvy a jeho protokolárním převzetí.

4. V případě, že se poskytovatel stane plátcem DPH, potom za den poskytnuti služby a současně za datum
uskutečněni zdanitelného plněni z hlediska zákona o DPH smluvní strany shodně považují den, ke kterému
dojde k protokolárnímu převzetí plněni dle smlouvy.

Další podmínky plnění, které jsou pro poskytovatele rovněž závazné, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách
ČEZ, a. s., které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. 1. Obchodní podmínky platné od 25.11.2020

MD5: A6179A2DA59E60395D0587ED00311385

výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky
"Zobrazeni - Zobrazit/Skrýt - Navigační panely - Přílohy".

Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky uvedené v přilože.
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Dne:
Kupujici l Objednatel:

Dne ,ľ, /1, zo2j
prodávající l zhotovitel l poskýtovateL

Zde je místo pro elektronický podpis

ČEZ, a. S.
Elektronicky podepsáno (čas v UTC): 2021.03.31 11:10:43 Z


