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EG.D, a.s. 

Smlouva o reklamě 

Čl. I 

Smluvní strany 

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČ:28085400 
DIČ: CZ28085400 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 1703621/0100 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstřťku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 84 77 
zastoupená: , vedoucím Správních a centrálních činností a  

 vedoucím Oblastního managementu 

(dále jen" objednatel ") 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/3l a, 370 05 České Budějovice 
IČ: 60076658 
zastoupená: prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem 
č. účtu: 
( dále jen " poskytovatel ") 

uzavírají následující 

smlouvu o reklamě 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je celoroční prezentace objednatele prostřednictvím informačních
a reklamních kanálů poskytovatele a na akcích organizovaných poskytovatelem.
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ČI. III

Závazky smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje prezentovat objednatele prostřednictvím svých informačních
a reklamních kanálů a na kulturních a společenských akcích souvisejících s 30. výročím
založení poskytovatele, v období od podpisu této smlouvy do 31. 5. 2022, a to touto
konkrétní formou:

umožněním vystavení roll-upů a bannerů objednatele, případně umožněním 
prezentace reklamních spotů a loga objednatele na velkoplošných obrazovkách při 
kulturních a společenských akcích souvisejících s 30. výročím založení 
poskytovatele; 
uvedením loga objednatele na všech tiskových materiálech souvisejících s akcemi 
pořádanými poskytovatelem (letáky, plakáty apod.); 
uvedením loga objednatele jako partnera poskytovatele na webových stránkách 
poskytovatele; 
uvedením objednatele jako partnera poskytovatele moderátory kulturních 
a společenských akcí; 
poskytnutím reklamního prostoru v univerzitním časopise Journal v podobě jedné 
celostrany AS v jednom ze čtyř výtisků v průběhu roku (počet výtisků 3.000 ks) 
uvedením objednatele jako partnera poskytovatele v rámci fotoreportů z kulturních 
a společenských akcí a označením objednatele v těchto příspěvcích na sociálních 
sítích Facebook (min. 2x příspěvek, l x  fotoalbum s označením a proklikem na 
profily objednatele), Instagram (min. 2x příspěvek, 5x IG stories s označením 
a proklikem na profily objednatele), Twitter a Linkedin (označením objednatele 
v takovýchto příspěvcích). 
prezentace na informačních obrazovkách v budovách JU - uvedení loga objednatele 
v informační smyčce uvedené na obrazovkách po celé období trvání smlouvy 

2. Poskytovatel se zavazuje dodat závěrečnou zprávu o celkové prezentaci v rámci této
spolupráce včetně fotodokumentace. Zároveň může poskytnout vybrané fotky a záběry
z oficiálních videí pro potřeby objednatele, rozsah tohoto plnění bude řešen vzájemnou
dohodou mezi objednatelem a poskytovatelem.

3. Konkrétní podoba prezentace na uvedených akcích bude řešena vzájemnou dohodou mezi
objednavatelem a poskytovatelem vždy před konáním konkrétní akce.
a) Kontaktní osoba za objednatele: , e-mail: , tel.:

b) Kontaktní osoha za poskytovatele: , e-mail:  tel.: 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout za prezentaci v daném rozsahu poskytovateli
jednorázově odměnu ve výši 95 000,- (devadesát pět tisíc korun českých), a to nejpozději
do 31. července 2021 na účet č.: 104725778/0300.
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Čl.IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého uzavření. Účinnosti smlouvu nabude dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy zajistí poskytovatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy
potvrzují svým podpisem.

V Č k' h B d�. . ' h dn Íf. S: IDl.1 es yc u eJov1c1c e ................. .. 

Za objednatele: 

, ved cí S rávních a 
centrálních činností .. .D a. s. 

, vedoucí blastního 
managementu EG.D, a. s: 

Za poskytovatele: 

rekta ihočeské univerzity 
v "eských Budějovicích 
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