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SMLOUVA O REKLAME
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové v odd, Pr, vložce 162 

(dále jen „klient“)

a

Agentura M-S-P, s. r. o.
se sídlem Hornopočernická 13, Praha 9 - Kbely 
zapsána u KOS Praha spisová značka C, 77572 
zastoupená Martinem Apeltauerem - jednatelem

IČO: 26181363

(dále jen „obstaravatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o reklamě

ČI. I.
1. Obstaravatel se touto smlouvou zavazuje pro objednavatele, firmu

Správa a údržba silnic Pardubického kraje a s. obstarávat po celou dobu trvání 
této smlouvy vhodnou reklamu obchodního jména a loga objednatele při 
příležitosti, mezinárodního závodu o Zlatou stuhu, a Zlatou přilbu města 
Pardubic, které se konají ve dnech 1. 10.-3. 10. 2021 (dále jen závody)

2. Obstaravatel se touto smlouvou zavazuje provést reklamní činnost v následujícím 
rozsahu:

a) umístěním loga „Správa a údržba silnic Pardubického kraje“ na světelné řadě u 
hlavní tribuny celkem 20x (pozice 1 dle přílohy)

b) umístěním stacionárních log „Správa a údržba silnic Pardubického kraje“ na 
travnaté ploše (pozice 2, 3b dle přílohy) a u sjezdu z depa (pozice 5 dle přílohy)



d) umístěním loga „Správa a údržba silnic Pardubického kraje“ ve VIP prostorách při 
závodu ZP

e) umístěním loga „Správa a údržba silnic Pardubického kraje“ na všech oficiálních 
tiskových materiálech
f) umístěním jedné půl barevné strany inzerce v programu
g) umístění prezentačního stánku 3 x 3 v areálu závodu
h) umístění maskota v areálu v průběhu závodu
i) umístění loga na plotech západní tribuny
j) dodání 8 VIP vstupenek ne celý víkendový program
k) dodání 4 VIP vstupenek na slavnostní zahájení

ČI. II.
Odměna obstravatele

1. Klient se zavazuje za řádně a včas provedenou reklamní činnost zaplatit agentuře 
odměnu ve výši 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) + DPH. Vyúčtování 
bude uskutečněno společně s dodávkou monitoringu, fotografií a televizního 
záznamu, nejpozději do 30. 10. 2021 na základě daňového dokladu.

2. Klient bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet poskytovatele služeb 
zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem 
platebních služeb v tuzemsku. Dodavatel služeb je povinen sdělit objednateli číslo 
účtu, které splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je 
zveřejněno správcem daně dálkově přístupným způsobem, není Odběratel v 
prodlení s úhradou faktury. V případě, že se dodavatel služeb stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, považuje se 
tento důvod za důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele. Faktury za již 
poskytnuté služby / dodané zboží budou hrazeny ták, že část faktur dodavatele 
služeb odpovídající výši DPH bude uhrazena přímo na účet správce daně postupem 
dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude 
uhrazen na účet dodavatele služeb.

Klient není povinen uhradit celou část odměny nebude-li reklamní činnost 
realizována v rozsahu, kvalitě dohodnutém v čl. I/2 této smlouvy, resp. klient uhradí 
pouze (alikvotní části) realizované reklamní činnost dle této smlouvy.

Čl. III.
Další práva a povinnosti

1. Obstaravatel se zavazuje provádět reklamní činnost uvedenou v čl. I/2. této 
smlouvy s vynaložením veškeré své odborné péče, respektovat a chránit zájmy 
klienta.

2. Objednavatel se zavazuje, že nepoužije informace, které se dozví při plnění této 
smlouvy, nenavede, nezúčastní se, nebo nenapomůže třetí osobě obejít, oklamat 
nebo poškodit obstaravatele, a že se ani jiným způsobem nepokusí vyloučit 
platbu provizí, poplatků nebo jiných forem odměn ve vzájemných obchodech ke 
škodě obstaravatele.



3. Smluvní strany se zavazují udržet v tajnosti a neprozradit nebo jinak zpřístupnit 
jakékoliv informace, které mají vztah k obchodům a obchodním transakcím, které 
souvisí s touto smlouvou.

4. Objednatel se zavazuje, že předá obstaravateli grafické a textové podklady pro 
zhotovení reklamních tabulí uvedených v čl. I. této smlouvy, a to na vyžádání 
obstaravatele, do 7 dnů od vyžádání.

ČL IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a její účinnost končí dnem uskutečnění 
plnění ze strany obstaravatele a uhrazení plateb ze strany objednatele.

ČI.V.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

ČL VI.
Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 
poruší některou ze svých povinností uvedených v čl. III. této smlouvy. Odstoupení 
musí být druhé straně oznámeno písemně s uvedením důvodu odstoupení.

ČI.VII.
Náhrada škody a smluvní pokuta

V případě, že kterákoli ze smluvních stran způsobí druhé straně škodu porušením 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo obecně platných právních předpisů, 
je tato strana povinna nahradit druhé vzniklou ujmi (škodu) a ušlý zisk.

ČL Vlil.
Řešení sporů

Jakékoli spory mezi objednatelem a obstaravatelem vzniklé ze vztahů založených 
touto smlouvou budou řešeny přednostně smírnou cestou. Pokud takové jednání 
nepovede k vyřešení vzniklého sporu, má kterákoli ze stran právo obrátit se na 
místně a věcně příslušný soud se svým návrhem. Smluvní strany mají možnost se 
dohodnout písemným dodatkem k této smlouvě na řešení sporu v rozhodčím řízení 
a příslušnosti rozhodce nebo rozhodčího soudu.



Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty 
omylu, vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. V případech neupravených touto smlouvou se právní vztahy mezi stranami řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž obstaratel i objednatel 
obdrží po jednom.

V Praze dne 27.8.2021 V Pardubicích dne 30. 8 2021

Agentura: Klient:


