
Smlouva o reklamě
uzavřená podle §  1724 občanského zákoníku

Smluvní strany:

Název:
Adresa:
IČ:
DIČ:

DOBa a.s.
Na Výsluní  1 181, 294 01  Bakov nad Jizerou
45148139
CZ45148139

Zastoupená:                   Karlem zetkou, předsedou představenstva
(dále jen obj ednavatel)

a

Název:                          Městské divad]o Mladá Boleslav
Adresa:                           Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
IČ:                                      486 83 035
DIČ:                                  CZ48683035

Zastoupené:                   Mgr. Janetou Benešovou, ředitelkou divadla
(dále jen obstaravatel).

Uzavírají ve smyslu ustanovení §  1724 občanského zákoníku následující smlouvou o zajištění
reklamy:

1. Předmětem smlouvy

1.   Obstaravatel je Městské divadlo Mladá Boleslav, příspěvková organizace s regionální
působností, která zajišťuje v Mladé Boleslavi pravidelná divadelní představení.
Obstaravatel se zavazuje, že bude při této činnosti propagovat objednavatele způsobem a
za podmínek uvedených níže. Objednavatel je povinen poskytnout za to obstaravatelí
plnění sjednané níže.

2.   Reklama bude zajišťována následujícím způsobem:

a)   Uvedení jménajako hlavního partnera Ůednoho z hlavních partnerů) v seznamu
sponzorů a/nebo partnerů v materiálech MDMB s ti'mto seznamem, na skládaných
měsíčních programech a na měsíčních plakátech velikosti Al .

b)   Uvedení logotypu objednavatele na www.mdmb.cz
c)   Objednavatel má nárok na vstupenky za režijní cenu na vybraná dvě představení

mMB
d)   Zástupce objednavatele se může účastnit mimodivadelních akcí MDMB na požvánku

(Galavečer, Mikuláš v divadle, den otevřených dveří aj.)

11. Povinnosti obstaravatele

Obstaravatel se zavazuje zdržet se jakéhoko]i jednání, které by narušovalo plnění účelu
reklamy. Je zejména povinen zajistit viditelnost reklamy.



111. Povinnosti objedmvatele

Objednavatel je povinen zaplatit obstaravateli za zajištění reklamy dle čl. I úplatu ve výši
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IV. Doba trvání smlouvy

1.    Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou, a to od  1.10. 2021  do 30. 9. 2022.
2.   Smlouva může být před uplynutím této lhůty ukončena výpovědí, odstoupeni'm od

smlouvy nebo písemnou dohodou.

V. Zveřejnění sm]ouvy v registru smlw

1.  Smluvní  strany  tímto  výslovně  souhlas]'  s tím,  Že  tato  smlouva  včetně jejích  pří]oh,  při
dodržení  podmi'nek  stanovených  zákonem  č.   101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bezjakéhokoliv omezení zveřejněna
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném změní.

2.  Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy
je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobm'ch údajů ve
smyslu zákona č.  101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů a o  změně  některých zákonů,
v platném znění,  a tedy Městské divadlo  Mladá Boleslav má mimo jíné právo uchovávat
a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

3.  Smluvní strany se dohodly, Že smlouvu v registru smluv zveřejní obstaravatel.

4.  Smluvní   strany   dále   prohlašují,   že   skutečnosti   uvedené   v   této   smlouvě   nepovažují
2a obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluj]' souhlas
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalši'ch podmínek.

VI. Závěrečná ujednání

1.   Pokud není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

2.   Účastníci smlouvy prohlašují, Že si smlouvu pozomě přečetli, Že ta vyjadřujejejich
skutečnou a svobodnou vůli, byla uzavřena vážně, niko]i v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připoj ují níže své podpisy.

3.   Smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.

V Mladé Boleslavi, 24. 9. 2021

DOBa a.s.
Karel Zetka
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi, 24. 9. 2021
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