
SMLO-176/í009/hoc/20/202í

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, Pardubice 533 53
organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
v oddílu Pr,, vložce č. 162 
IČ: 000 85 031 
DIČ: CZ 000 85 031
zastoupený: Ing. Miroslavem Němce, ředitelem organizace

(dále jen Objednatel)

a

Zlatá Pecka, z. s.
se sídlem: Školní náměstí 11, Chrudim 537 01
spolek je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
v oddílu L,, vložce č. 12963 
IČO: 078 77 331 
není plátce DPH
zastoupený: panem Petrem Drahošem, jednatelem spolku

(dále jen Obstaravatel)

uzavírají následující

Smlouvu o dodávce marketinkových a reklamních služeb
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1. Účel smlouvy

1.1 Obstaravatel je pořadatelem akce Hudební festival Zlatá Pecka 2021 (dále jen Festival).
1.2 Účelem této smlouvy je zajištění reklamy a propagace Objednavatele během Festivalu.
1.3 Obstaravatel se zavazuje, že zhotoví a zabezpečí pro Objednavatele reklamu, specifikovanou v 

článku 2. této smlouvy.
1.4 Objednavatel se zavazuje, že Obstaravateli zaplatí za obstarání této reklamy dohodnutou cenu dle 

článku 4. této smlouvy.

2. Práva a povinnosti Obstaravatele

2.1 Objednatel bude reklamním partnerem Festivalu. Obstaravatel se zavazuje po dobu trvání platnosti 
smlouvy uvádět Objednatele a jeho grafickou značku (pokud je to technicky možné) ve všech 
propagačních a reklamních aktivitách spojených s Festivalem a dále zajistí pro Objednavatele 
činnosti specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy a která bude opatřena 
podpisy zástupců obou smluvních stran. Dramaturgický plán akcí Festivalu (dále jen Akcí) je obsažen 
v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Dílčí změna dramaturgického plánu, 
rozšíření programu Festivalu, případně změna data čí místa konání jednotlivé akce není brána jako 
porušení Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení, uvedených ve Smlouvě.

2.2 Obstaravatel se zavazuje chránit a nepoškodit dobré jméno objednavatele.

2.3 Obstaravatel se zavazuje poskytnout Objednavateli veškerou potřebnou součinnost a podmínky tak, 
aby mohl bez problémů využít plnění specifikované v článku 2.1 této Smlouvy a v jejích přílohách.
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3. Povinnosti objednavatele

3.1 Používat ve svých materiálech spojených s Festivalem oficiální název „Hudební festival Zlatá Pecka 
2021".

3.2 Předat obstaravateli grafické a textové podklady pro realizaci plnění dle jednotlivých ustanovení 
článku 2. této smlouvy. Objednatel zaručuje obstaravateli, že veškeré poskytnuté textové, grafické a 
obrazové materiály i ostatní údaje poskytnuté pro plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy, 
nejsou v rozporu s právními normami českého právního řádu a neporušují ani práva třetích osob.

3.3 Neumisťovat v prostorách jednotlivých akcí Festivalu mimo plnění dohodnuté v této Smlouvě a bez 
souhlasu zástupce Obstaravatele jakékoliv další propagační nápisy a předměty.

3.4 Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Obstaravatel může zajistit plnění povinností z této smlouvy 
vyplývajících prostřednictvím třetí osoby.

3.5 Nepořizovat bez výslovného souhlasu Obstaravatele jakékoliv obrazové nebo zvukové záznamy z akcí 
pořádaných v rámci Festivalu.

3.5 Řádně provést platby, či dodávky, dle příslušných ustanovení této smlouvy.

4. Cena a způsob úhrady

4.1 Obě strany souhlasí, že za zajištění reklamy a propagace v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy 
objednatel uhradí na účet Obstaravatele celkovou částku ve výši 48.850 Kč

4.2 Objednavatel se zavazuje provést platby na základě patřičných daňových dokladů vystavených 
obstaravatelem v následujících termínech a výši (Obstaravatel není ke dni podpisu Smlouvy plátcem 
DPH):
do dvaceti dní od podpisu smlouvy: 30.000,- Kč
k 20. září 2021 doplatek

4.3 Pro účely této Smlouvy se dnem zdanitelného plnění při poskytnutí služby se rozumí den jejího 
poskytnutí, den vystavení dokladu nebo den přijetí úplaty za provedenou reklamu a propagaci, a to 
den, který nastane dříve.

4.4 Daňový doklad (faktura) bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními 
předpisy ČR. V případě, že objednatel zjistí, že tyto náležitosti faktura předložená obstaravatelem 
nemá, nebo jestliže fakturovaná částka neodpovídá skutečnosti, je oprávněn ji Obstaravateli vrátit 
k opravě či doplnění, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy nesrovnalosti zjistí. V tomto případě běží 
objednateli lhůta splatnosti faktury ode dne doručení faktury náležitě opravené či doplněné.
Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po dni jejich 
doručení. V případě, že se poskytovatel stane plátcem DPH, bude k dohodnuté ceně dle této 
Smlouvy účtovat částku DPH dle platných předpisů.

4.5 Úhrada ceny za zajištění propagace a reklamy bude provedena bezhotovostní formou převodem na 
bankovní účet obstaravatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý 
závazek je splněn dnem, kdy je částka odpovídající ceně za dílo připsána na účet obstaravatele.

5. Platnost smlouvy

5.1 Smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne podpisu této smlouvy do 30. listopadu 
2021.

5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti až okamžikem zveřejnění
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v tomto Registru. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění smlouvy v Registru smluv provede 
strana, které se tato povinnost týká.

5.3 Obstaravatel si vyhrazuje v odůvodněných případech změnit termín Festivalu nebo jeho akcí dle 
bodu 2. této smlouvy. O této skutečnosti se zavazuje ihned informovat objednavatele.

6. Náhrada škod a smluvní pokuta

6.1 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran způsobí druhé smluvní straně škodu porušením své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, má poškozená 
smluvní strana právo vymáhat náhradu škody dle platných právních předpisů ČR. Smluvní strany se 
dohodly na právu vymáhat pouze skutečnou škodu, nikoli ušlý zisk. Odpovědnosti za škodu se 
smluvní strana zprostí, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila. Dále není smluvní strana odpovědná za 
škodu způsobenou vyšší mocí.

6.2 Pro účely této smlouvy se považuje za vyšší moc každá nepředvídatelná nebo neodvratitelná událost, 
která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo 
částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Za vyšší moc lze uznat pouze událost, která 
vznikla po podpisu této smlouvy a které nemohla smluvní strana, jíž se tato událost týká, zabránit.

6.3 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 2 dnů, 
písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož následně i o jejím ukončení.

7. Ukončení smlouvy

7.1 Platnost smlouvy je ukončena uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud se smluvní strany 
nedohodnou o prodloužení smlouvy.

7.2 V ostatních případech může každá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, pokud budou druhou 
stranou opakovaně nebo hrubě porušeny závazky obsažené v této smlouvě. Smluvní strana se 
zavazuje nejprve druhou smluvní stranu vyzvat písemně k odstranění těchto nedostatků, případně k 
vysvětlení těchto nedostatků, a to ve lhůtě 10 dnů od zjištění porušení povinností. V případě 
marného uplynutí lhůty je naplněno toto ustanovení smlouvy.

7.3 Za hrubé porušení této smlouvy se má prodlení s úhradou dle bodu 4. této smlouvy delší než 30 dní.

7.4 Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí být řádně zdůvodněno a musí být druhé 
smluvní straně doručeno. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

7.5 Nekonání AKCE dle čl. 2. této smlouvy zapříčiněné vyšší mocí, nebo prokazatelně mimo zavinění 
objednavatele, se nepovažuje za hrubé porušení této smlouvy ve smyslu bodu 6.2: této Smlouvy. 
Obstaravatel se v tomto případě zavazuje poskytnout Objednavateli odpovídající náhradní plnění.

8. Doručování

8.1 Smluvní strany si tímto stanoví kontaktní osoby pro jednání v technických záležitostech vyplývajících 
z plnění smlouvy, a to následujícím způsobem:

Kontaktní osobou obstaravatele je: 
Kontaktní osobou objednatele je:

8.2 Smluvní strany se dohodly, že při změně těchto kontaktních osob nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě, účinky změny kontaktní osoby nastávají dnem doručení písemného oznámení této změny 
druhé smluvní straně.
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9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně si oznamovat veškeré změny skutečností, jež mají nebo by 
mohly mít vliv na plnění povinností z této smlouvy vyplývající.

9.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.

9.3 Obsah smlouvy může být měněn pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
a podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 564 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možno výlučně jen formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu není pro 
tento účel považována ani výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.4 Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že tato smlouva nebyla 
uzavřena v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že údaje o smluvních stranách zde 
uvedené jsou pravdivé a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.

V Pardubicích dne 25. 06. 2021

Za Objednatele Za Obstaravatele

Ing. Miroslav Němec 
ředitel
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Příloha č. 1

Smlouvy mezi

objednatelem
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, Pardubice 533 53

a

Obstaravatelem
Zlatá Pecka, z.s. se sídlem: Škrovád 135, Slatiňany 538 21

Obstaravatel zajistí ve prospěch Objednatele následující činnosti:

1. Bude uvádět Objednavatele jako reklamního partnera Festivalu a jeho akcí;

2. Umístí grafickou značku nebo název Objednatele na tiskové materiály, které vydá v souvislosti 
s Festivalem, s výjimkou takových, kde umístění značky není technicky proveditelné;

3. Umístí logo a případně název Objednatele na panel sponzorů umístěný v oblasti přístupu diváků na 
všechny Akce festivalu;

4. Umístí logo a název Objednatele na webové stránky prezentující Festival;

5. Poskytne Objednateli čtyři vstupy na všechny veřejné akce festivalu tak, aby objednatel mohl akci využít 
ke svým obchodním jednáním;

6. Poskytne Objednateli dokumentaci ze všech pořádaných akcí Festivalu.

Výše uvedená plnění jsou konečná, v případě dalšího požadavku Objednatele na dodatečná plnění, bude 
jejich plnění vzájemně písemně odsouhlaseno Obstaravatelem.

V Pardubicích dne: 25. 06. 2021

Za Objednatele

Ing. Miroslav Němec 
ředitel
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