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Smlouva 

o marketingové spolupráci 
 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

se sídlem: Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

zastoupena: Ing. Petrou Chovaniokovou, MBA statutární ředitelkou  

  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 

 

IČ: 47673168 

DIČ:  CZ47673168 

bank. spojení: ČSOB, a.s. Ostrava  

číslo účtu:  373791183/0300 

 

kontaktní osoba: Ing. Pavla Švancerová, 731 505 949, svancerova@arr.cz 

 

(dále jen dodavatel) 

 

a 

 

CTP Invest, spol. s r. o., 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec  

zastoupen: Remonem L. Vosem, jednatelem 

 

IČ:  26166453  

DIČ:  CZ26166453  

bank. spojení: Raiffeisenbank 

číslo účtu:  5040013183/5500 

 

kontaktní osoba: Petra Pivovarová 

 

 (dále jen objednatel) 

 

uzavírají tuto smlouvu: 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zajistit marketingovou podporu a propagaci 

objednatele v rámci konference INVEST MORE, kterou organizuje Agentura pro 

regionální rozvoj, a.s., a která se bude konat dne 07. 09. 2016, ve Villa Grébovka, 

Praha, a to v následujícím rozsah:  

a) umístění loga objednatele na pozvánce; 

b) umístění roll-upu objednatele v místě konání akce; 

c) umístění propagačních materiálů objednatele v místě konání; 
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d) zmínka moderátora o spol. CTP Invest, spol. s r.o. jako oficiálního finančního 

partnera akce; 

e) zveřejnění 1 aktuality o aktivitách objednatele v newsletteru určeném 

podnikatelům/investorům;  

f) vstup na akci pro 3 osoby objednatele. 

1.2. Součástí plnění dodavatele je dále vyhotovení a předání dokladů o plnění předmětu 

smlouvy uvedené v článku III., bod 3.3 této smlouvy. Bez doručení těchto dokladů 

objednateli do 30. 10. 2016 se předmět smlouvy nepovažuje za splněný. 

1.3. Objednatel se zavazuje: 

a) nejpozději do 5 pracovních dnů, po podpisu této smlouvy dodat logo společnosti 

v křivkách; 

b) zveřejnit výstupy z konference Invest MORE na svých internetových portálech a 

sociálních sítích na základě podkladů a pokynů dodavatele vč. prolinku na webové 

stránky dodavatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné 

výzvy.  

II. 

Cena a platební podmínky 

2.1 Smluvními stranami dohodnutá celková cena plnění dodavatele, které je předmětem 

této smlouvy, v rozsahu dle čl. I této smlouvy činí 100 000 bez DPH, 21% DPH, cena 

celkem včetně DPH činí 121 000Kč. Tato cena již obsahuje veškeré náklady 

dodavatele nutné ke splnění předmětu této smlouvy. 

2.2 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

2.3 Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti uvedené v bodě 2.2, nebudou-

li splněny příslušné povinnosti dodavatele dle článku I a III. této smlouvy, nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn ji před uplynutím doby splatnosti 

vrátit dodavateli k provedení opravy. Dodavatel provede opravu vystavením nové 

faktury s novou lhůtou splatnosti. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, 

přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží nově ode dne 

doručení nově vystavené faktury objednateli. 

2.4 Lhůta splatnosti faktury činí 45 dní ode dne doručení objednateli. 

2.5 Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu 

dodavatele uvedeného na faktuře neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného 

v záhlaví této smlouvy. 

2.6 Bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy využívá dodavatel pro svou 

ekonomickou činnost a je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
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3.1 Objednatel se zavazuje předat dodavateli veškeré potřebné podklady pro realizaci 

reklamy a propagace dle článku I. této smlouvy, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení písemné výzvy dodavatele. 

3.2 Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu, a to ve výši max. 50 % celkové 

částky dodavateli, v termínu do 31. července 2016. Celkové vyúčtování je dodavatel 

oprávněn vystavit současně nebo až po předání dokladů dle čl. I. bod 1.2 této smlouvy 

Objednateli.  

3.3 Dodavatel se zavazuje doručit objednateli doklady o plnění předmětu smlouvy, kterými 

se rozumí zejména fotodokumentace dokládající plnění předmětu smlouvy a všechny 

materiály obsahující obchodní jméno nebo logo objednatele, to dle článku I. odstavce 

1.2 této smlouvy a poté je oprávněn vystavit objednateli konečnou fakturu v souladu 

s čl. II. této smlouvy. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv zřízeném na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je 

Ministerstvo vnitra ČR. ARR se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v Registru smluv 

postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

4.2 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných, vzestupně 

číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.  

4.3 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními 

občanského zákoníku. 

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

4.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení. 

 

 

Za dodavatele      Za objednatele 

V Ostravě dne      V Praze dne  

 

 

…………………………………………… 

Ing. Petra Chovanioková, MBA 

statutární ředitelka 

 …………………………………………… 

Remon L. Vos 

jednatel 

 


