
 1 

 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB  č. 07/2021 

 

(dále jen „smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění, mezi následujícími stranami: 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel :  
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13      
Dukelská 260/13 
371 45 České Budějovice   
IČ : 60075970  
DIČ: není plátcem DPH 
zastoupená: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy    
(dále jen objednatel) 
 
Dodavatel : 
CHILLI PRODUCTION s.r.o. 
Rudolfovská tř. 410/32 
370 01 České Budějovice 4   
IČ: 28133757 
DIČ: CZ28133757 
zastoupená: Otta Kovařík, jednatel 
(dále jen dodavatel) 
 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1 Předmětem smlouvy je služba:  Propagace školy, jejích aktivit a dlouhodobá kampaň na sociálních sítích 

 
3. TERMÍN REALIZACE SLUŽBY 
 
3.1 Dodavatel bude službu realizovat v délce 6 měsíců, tj. od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

 
4. CENA POLOŽEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
4.1 Cena služby byla stanovena na celkem 199.500,- Kč vč. DPH 
4.2 Objednatel uhradí službu dodavateli na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dní. 

 
 
5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
5.1 Dodavatel byl vybrán na základě na základě výsledku VŘ na propagaci školy, které bylo zahájeno dne 01. 06. 

2021 dle směrnice SM/18/RK. 
5.2 Smluvní strany se dohodly, že všechny sporné otázky, ke kterým by mohlo dojít v průběhu vzájemných smluvních 

vztahů, budou řešeny především vzájemnou dohodou. K tomu si vzájemně poskytnou všechny potřebné 
informace. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, bude případ předložen věcně a místně příslušnému 
soudu ČR. 

5.3 Smlouva se řídí právem České republiky. 
Vše ostatní, co není uvedeno v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění. 

5.4 Smlouva se sjednává ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna, doplnění či úkon vedoucí ke zrušení této smlouvy 
musí mít písemnou formu. 

5.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
5.6 Dodavatel se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji zúčastněných dle ustanovení čl. 37 a násl. nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Příjemce poskytne tyto osobní údaje v minimálním 
potřebném rozsahu a se souhlasem dotčených.  

5.7 Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

5.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

5.9 Součástí této smlouvy je příloha: Všeobecné nákupní podmínky Střední průmyslové školy strojní a 
elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13 
 

 
 

České Budějovice dne 30. 06. 2021                  České Budějovice dne 30. 06. 2021 
 
Za objednatele:                    Za dodavatele: 
  

 
Mgr. Koreš Jaroslav, Ph.D.           Otta Kovařík 
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