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Dohoda o narovna’mi

[dle § 1903 a nésl. zékona é. 89/2012 Sb., obéansky’r zékom’k, v fiéinném zném’)

Janéékova filharmonie Ostrava, pfispévkové organizace
Se sfdlem 111. 28. Rfjna 2566/124, 702 00 Ostrava - Moravské Ostrava
10: 00373222, DIC: CZ00373222
Zastoupena: Mgr. Ianem Zemlou
Organizace je vedena v iivnostenském rejstfiku statutérnfho mésta Ostrava — Zivnostensky fif‘ad
pod éj. K01055
Kcrespondeném’ adresa: Varenské Office Center, Varenské 2723/51, 702 00 Ostrava

a

VITKOVICE STEEL, a.s.
s1’dlo: Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
1C0: 27801454
DIC: CZ699006258
zastoupené: U . Elenem pf‘edstavenstva a

i., élenem pf'edstavenstva
Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstf'l'ku u Krajského soudu v Ostravé v oddl’lu B, vloice
3243

(déle jednotlivé jako ,,smluvni strana“ a spoleéné jako,,sm1uvni strany")

uzavirajl’ nésledujfcf dohodu o narovnénf:

1. Smluvm’ strany podepsaly mezi sebou dokument - smlouvu uvedenou v pf‘floze této dohody
(déle jen ,,Smlouva"), pf‘iéemi vyslovné prohlaéujl’, 2e préva a povinnosti, resp. zévazek, jeni mél
ze Smlouvy mezi smluvm’mi stranami vzniknout, tak jak by odpovfdal obsahu Smlouvy a
pffslu§nych obecné zévaznych prévm’ch pf‘edpisfi, pokud by byla Smlouva fiéinné, zcela
odpovidal a odpovidé jejich skuteéné, svobodné a véiné vfili.

2. Vzhledem ke zpfisobu, Easu anebo podobé uvefejnéni Smlouvy v registru smluv dle zékona ('2.
340/2015 5b., zékon o registru smluv, v rozhodném znéni, maji smluvnl' strany za sporné a
pochybné veékeré préva a povinnosti, resp. zévazek, jeni mezi nimi vznikl v souvislosti s
poskytnutl’m (uéinénim) anebo neposkytnutfm (neuéiném’m) plnéni anebo fikonfi Smlouvou
pfedpoklédanjrch.

Janét‘kova filharmonie Ostrava t. +420 597 489 499
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IC: 00373222
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Organizace zaloiena 1. 1. 1954 plenérnim zasedém’m Krajského nérodniho vy'tboru v Ostravé jako Ostravskv symfonickf/ orchestr.
Organizace je vedena v iivnostenském rejstfi‘ku Statutémfho mésta Ostrava - Zivnostensky’l Ufad pod E. j. K01055.
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3. Za shora uvedené situace smluvm’ strany pf'istoupily k fipravé ve§kerjlch prév a povinnosti,
resp. zévazku, jeni mezi smluvnimi stranami vznikl v souvislosti s poskytnutim (uéinénim)
anebo neposkytnutim (neuéinénim) plnéni anebo fikonfi Smlouvou pfedpolda’ldanjrch, a to tak, fie
ve§keré takto vzniklé prév'a a povinnosti, resp. zévazek se nahrazujl' takovjrmi prévy a
povinnostmi, resp. zévazkem, jeni by mezi smluvnimi stranami vznikl, a to at’ iii 5 ohledem na
ustanoveni Smlouvy éi obecné zévazného prévniho pf‘edpisu, pokud by Smlouva byla fédné a
véas uvei‘ejnéna v Registru smluv, v souladu se zékonem ("2. 340/2015 3b., zékon o registru
smluv, v rozhodném zném’, a to se zi‘etelem k poskytnutl' (uéinéni) anebo neposkytnuti
(neuéinénl’) plnéni anebo ostatm’ch fikonfi Smlouvou pf'edpoklédanych, jakoi i ke v§em ostatnim
skuteénostem, jei nastaly nebo nenastaly od okamiiku podpisu Smlouvy obéma smluvnimi
stranami. Pro vylouéeni' ve§ker§lch pochybnosti’ se sj'ednévé, fie smluvnim straném budou v
souvislosti se shora uvedenym rovnéi v budoucnu pfislu§et veékeré takové préva a povinnosti,
jako by byla Smlouva i‘édné a véas uvef'ejnéna v Registru smluv, v souladu se zékonem é.
340/2015 5b., zékon o registru smluv, v rozhodném znéni, a to pf'inejmenéim z titulu této
dohody o narovném’.

4. V pf‘ipadé, ie by byla tato dohoda shledéna neexistentni, neplatnou anebo nefiéinnou, a to at’
jii z (“:ésti nebo celé, odpovidé vfili obou smluvnich stran, fie uéini v§e tak, aby fiéinky touto
dohodou zamy§lené nastaly, coi smluvni strany stvrzuji nejen touto dohodou, ale zavazujl' se k
tomu rovnéi shodnymi jednostrannjrmi projevy vfile o témie obsahu vzéjemné doruéenS/mi, jei
tento dokument rovnéi pf‘edstavuje.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvm’ch stran obdrii po
jednom.

Pi‘l’loha: Smlouva

V Ostravé dne 9. ledna 2023

....... I . - nun-Ln...nun-nuunnn nu...""nun-nun..." I" "nu-nu V 7 - -

Mgr. n Zemla 1
f'editel IFO (“:lenové pf‘edstavenstva

VITKOVICE STEEL, a.s "“"--
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Organizace zaloiena 1. 1. 1954 plenérnim zasedém‘m Krajského némdm‘ho VWJOI'U v Ostravé jako Ostravskv symfonickv orchestr.
Organizace je vedena v iivnostenském rejstfl'ku Statutérnl'ho mésta Ostrava - ZivnostenskV Grad pod 6. j. KO1055.



Smlouva o rekiamé a propagaci
uzav'r'ena' podle § 1746 odst. 2 zékona 5. 89/2012 5b., obéanského zékoniku, ve zném‘

pozdéjéich pfedpisfi
(da’le jen ,,Smlouva")

Smluvni strany:
1. VI'TKOVICE STEEL, a.s.
sidlo: Ceskobratrské 3321/46, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 27801454
DIC: cz27so1454
zastoupené: _ _ , pfedsedou pfedstavenstva
Spoleénost je zapséna v obchodnim rejst‘fiku u Krajského soudu v Ostravé v oddflu B, vloice
3243
(déle jen uobjednatel")

a

2. Janéékova filharmonie Ostrava, pFI'spévkové organizace
sidlo: 28. Ffjna 2556/124, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 00373222
DIC: (2200373222
zastoupené: Mgr. Janem iemlou, Feditelem
bankovni spojeni: Komerém’ banka, a.s.
Eislo fiétu: 3139761/0100
PFI'spévkové organizace je zapséna v iivnostenském rejstFiku u Magistrétu mésta Ostravy
(déle jen ,,poskytovatel”)

(objednatel a poskytovatel také dohromady jako ,,Smluvni strany”)

vyie uvedené Smluvnf strany uzaw’rafl Smlouvu v nésledujiclm znénl:

I.
Pi‘edmét Smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje zabezpeéit reklamu a propagaci objednatele (déle jen ,,reklamm'
sluiby“) ve své 67. koncertni sezéné (2020 - 2021), a to na nésledujl'cich 3 koncertech cyklu
G: (i) koncert 62 s nézvem Hudba ve filmu 2, konany dne 16. 12. 2020 v 19 had. (déle jen
,,akce 1”), (ii) koncert 63 s nézvem Bohemian Symphony 2, konany dne 31. 3. 2021 (déle
jen ,,akce 2”), 3 (iii) koncert G4 5 nézvem Up End Down Symphony 2, konany dne 5. 5. 2021
(déle jen ,,akce 3”), které se shodné uskuteéni v Multifunkt'm’ hale GONG v Ostravé.
Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za reklamm’ slu‘z'by sjednanou fiplatu. Akce 1
a2 akce 3 se spoleEné déle oznaéujljako ,,akce“.

2. V rémci reklamnl'ch sluieb je poskytovatel povinen zejména:



v katalogu 67. koncertnl' sezény, v programu koncertfi a podobmjch nosiéich reklamy pouil't
logo objednatele a bude stejmjch rozmérfi, jako loga da|§ich partnerfl akcu’, a uvést, ie akce
se konajl’ pod jeho zé§titou; ,
umistit roll-up objednatele ve foyer pfed spoleEensk sélem na koncertech poskytovatele
konany'lch v Domé kultury mésta Ostravy a v Multifunkéni hale GONG v Ostravé po dobu
trvém’ zévazku z této smlouvy;
umn’stit Iogotyp objednatele na webu objednatele v sekci partnei‘i;
dodat objednateli 30 vstupenek na kaidou z akci, celkem tedy 90 vstupenek, a to nejméné
30 dnfl pied koném’m pfislu§né akce — viz harmonogram jednotliWch akci specifikovany’ch
shora v odst. 1; celkové hodnota vstupenek je 58.600 Ké;
zpracovat a pfedat pfisluénou dokumentaci o provedenl' reklamy a po jednom vyhotoveni
ti§tém7ch materiélfi (katalogy, plaka'ty, letéky atd.). a tyto dodat objednateli do 14 dnfi od
ukonéeni akcu'.

. V§echny reklamni materiély z akce obsahujici obchodni firmu nebo logo objednatele
mohou Wt zhotoveny a distribuovény poskytovatelem ai po pfedchozim souhlasu
objednatele. Vtéto souvislosti Smluvnl' strany sjednévaji, ie poskytovatel se zavazuje
pfedat objednateli névrh kaidého zreklamnich materiélfi podle pfedchézejicu’ véty
v elektronické podobé, a to nejpozdéji 5 dnfi pFed konénl’m kaidé jednotlivé akce, jakjsou
specifikovény shora v odst. 1.

. Objednatel se zavazuje pfedat poskytovateli 1 ks reklamm’ho panelu ses logem, popF.
samotné logo, a to nejpozdéji do 2 dnfi pi‘ed konénim kaidé jednotlivé akce, jak jsou
spécifikovény shora v odst. 1.

. Poskytovatel i Objednatel se zavazuji zdriet se po dobu déinnosti této Smlouvy jaky'lchkoliv
jednéni, které by mohla po§kodit dobrou povést obou stran.

. Pi‘i préci s logem objednatele je poskytovatel povinen dodriet jeho barevné dispozice
dodané objednatelem (odstl'ny barev, typy pisma apod.).

. Poskytovatel se déle zavazuje poskytnout zaméstnancfim objednatele slevu na vybrané

koncerty poskytovatele ve W§i 30 % z béiné ceny vstupného (déle jen ,,sleva”). Sleva bude
poskytovéna na dobu od data podpisu smlouvy po dobu jejl' fiéinnosti, a to na koncerty
poskytovatele cyklu A, B, C, D a E. Sleva 5e vztahuje pouze na jednotlivé vstupenky.
Maximélm’ poéet vstupenek zakoupeny’ch na kaidou z akcn’ a 1 kartu je stanoven na 4 ks.

Slevu lze uplatnit u poskytovatele v kontaktnfm a za’kaznickém centru, tzv. Janééek pointu.
Vzor karty zaméstnance objednatele, kterou se prokéie pro udéleni slevy, tvoi‘l’ pFflohu E. 1

této smlouvy.

II.
Cena a platebm‘ podml'nky

. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli sjednanou fiplatu za reklamm’ sluiby, vEetné
vstupenek ve vfii 100 000,- Ké bez DPH, na zékladé faktury vystavené poskytovatelem
objednateli do 30 dnl' 0d uzavfeni této Smlouvy, jejii splatnost bude do 15 kalendéi‘m’ch
dnfl od doruéem’ objednateli. Poskytovatel je opra'vnén ve faktufe vyaEtovat ke sjednané
dplaté DPH v zékonem stanovené v9§i.



2. Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli pfi poruéem' jakékoliv své povinnosti uvedené
v Elénku l. odst. 2 ai 6 této Smlouvy smluvnl’ pokutu ve vil§i 5.000,- Ké za kaidv ph’pad
takového poru§em’. Ujednénim o smluvm’ pokuté neni dotéeno prévo objednatele na
néhradu §kody v plné vfii.

I II I

Zévéreéné ustanoveni
l

1. Smluvm’ strany se dohodly, ie Smlouva nabfrvé L’Iéinnosti dnem jejiho uzav'r'eni.

2. Tato Smlouva mfiie Wt doplnéna nebo ménéna pouze formou éislovanjch pisemnVch
dodatkfi podepsany’lch obéma Smluvnimi stranami. Smluvni strany vyslovné vyluéujf, aby za
zménu Smlouvy byla povaiovéna odpovéd’jedné strany na névrh druhé strany s dodatkem
nebo odchylkou, byt' podstatné nemém'ci podml'nky névrhu a stejn'é tak pfipad, kdy se
adresét névrhu podle iakového névrhu zachové, 'anii by névrh podepsal.

3. Smluvnl strana nenl' oprévnéna bez pir'edchoziho pl'semného souhlasu druhé Smluvni strany
postoupit (byt' i jen zéésti) pra'va a povinnosti z této Smlouvy tfeti osobé.

4. Préva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se ffdl' p‘r'l'sluEai ustanovenfmi
obéanského zékoniku. PFI'padné spory z této Smlouvy éi v souvislosti s m’ budou i‘e§eny
obecmimi soudy v Ceské republice.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenl’ch s platnostl' originélu, z nichi kaidé
Smluvni strana obdrii po jednom vyhotovem’.

6. Nedilnou (":a’st této smlouvy tvofl':

PFiloha E. 1: Vzor karty zaméstnance objednatele

V Ostravé dne 20. 10. 2020

2a objednatele: Za poskytovatele:
A

Ing. Dmitrij §Euka In My Jan iemla
piedseda pfedstavenstva feditel

.._.,...»... > _; , A _____1_..

’4‘

vf‘rxowcs STEEL, as.
«beakewmm 3321/46. 702 no Mermaid cum
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Dodatek E. 1 ke Smlouvé o reklamé a propagaci
E. 483/2020 ze dne 20. 10. 2020

(dale jen ,dodatek")
SqvnI strany:
VI'TKOVICE STEEL, a.s.
sIdIo: Ceskobratrské 3321/46, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 27801454
DIC: c227ao1 4:4
zastoupena: 1 ., J, Elenem pi‘edstavenstva a
Elenem pFedstavenstva
Spoleifnost je zapsana v obchodnirn rejstflku u Krajského soudu v Ostravé v oddflu B, vloice 3243
(dale jen ,,objednatel”)
a

Janéfikova filharmonie Ostrava, pi‘fspévkova organizace
sIdIo: 28.1‘fina 2556/124, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 00373222
DIC: C200373222
zastoupena: Mgr. Janem Zemlou, feditelem
bankovnl' spojenf: KomerEnI banka, a. S.
61510 fittu: 3139761/0100
P‘r’Ispévkové organizace je zapsana v iivnostenském rejstI'Iku u Magistratu mésta Ostravy
(dale jen ,,poskytovatel”)
SqvnI’ strany se dohodly na uzavfem’dodatku v nasledujrcfm znénI:

1.

Clének I.
Pfedmét dodatku

Mezi smluvnimi stranami byla dne 20. 10. 2019 uzavi‘ena Smlouva o rekIamé a propagaci If.
483/2020 (dale jen ,Smlouva”). Smluvnr strany se dohodly na zméné nésIedujicIch ustanovenI
Smlouvy:

- Pfivodnl’ znénl Elénku I. odst. 1 Smlouvy se zru§uje a nahrazuje textem, ktery vietné
EIsIovénI mi:

,1. Poskytovatel se zavazuje zabezpefit reklamu a propagaci objednatele (déIe jen ,rekIamm'
sluiby‘) ve své 67. koncertm’ sezéné' (2020 - 2021), a to na nésledujt’cfch 2 koncertech cyklu G: (I)
koncerr GB 5 nézvem Bohemian Symphony 2, konany dne 31. 3. 2021 v 19 had. {dale jen ”akce
1’) a m) kancert G4 5 nézvem Up End Down Symphony 2, konany dne 5. 5. 2021 (déIe jen ,,akce
2’7, které se shodné uskutec'm’ v Multifunkc‘fni hale GONG vOstrave', a ve své 68. koncertni
sezéné @021 - 2022), a to na nésledujfcim koncertu cyklu G: 0) koncert 62 s nazvem Hudba ve
filmu 2, konany v mésici prosinci 2021, ktery se uskutec'm' v Multifunkfnf hale GONG v Ostravé

JanéEkuva filharmonie Ostrava t. ' |
pi‘Ispévkova organizace e. ‘ I
28. i‘Ijna 124, 702 00 w. OSTRAVA ° ' '
IC: 00373222
DIC: C200373222

Organizace zaloiena 1 . 1. 1954 plenérm‘m zasedanIm Krajského nfirudnihu vyburu v Dstravé jako Ostravskft symfonicky orchestr.
Organizace je vedena v iivnustenském rejstfiku Statutérniho mésta Ostrava - Zivnostensky fired pod E. j. K01055.
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(date jen ”akce 3’). Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za reklamm’ sluiby sjednanou
Uplatu. Akce 1 a2" akce 3 se spolefné da'le oznaEujt’jako ,akce”.”.

- Pfivodnl’ znéni Elanku I. odst. 2 prvnr odréiky Smlouvy se zruéuje a nahrazuje textem, ktery’l
vCetné oznateni znl’:

,- v katalogu 67. a 68. koncertni sezény, v programu koncertfl a podobnych nosifl’ch rekIamy
pouzt’t logo objednatele a bude stejnych rozmérfi, jako Ioga dal§rch partnen‘] aka; a uvést, 2e
akce se konajipadjeho zé§titou;".

- Pflvodnr znénf tlénku II. odst. 1 Smlouvy se zru§uje a nahrazuje textem, kterv vEetné
Efslovéhi zni:

,1. Objednate! se zavazuje zaplatit poskytovateli sjednanou Uplatu za reklamm’ stuiby, vd‘etné
vstupenek ve v37§i 100 000,- K6 bez DPH, na zakiadé faktury vystavené poskytovatelem
objednateli do 15 dnf od uskuteé‘nénr akce 1, jejff splatnost bude do 15 kalendénch dnfl ad
doruEenf objednateli. Poskytovatel je oprévnén ve faktufe vyfié‘tavat ke sjednané aplaté DPH
v zékonem stanavené v7§i.”.

Clének ll.
Zévérefna ustanovem’

V ostatnfm 5e Smlouva neménf.

Tento dodatek je sepsan ve 2 vyhotovenfch, z nichi kaidé ma platnost originélu, a kaida
smluvni strana 5i poneché jedno whotovem’.

Tento dodatek navé fltinnosti dnem jeho podepsanf obéma smluvnrmi stranami.

V Ostravé dne: 27. 11. 2020

28 ObjEdnatE|e: Za poskytovai-alav

....... ................ . J:""V"' .

Il Mgr. JaIZ'emIa
Clen preclstavenstva i‘editel

.a.. .1..-‘ .. .37 A,

Clen fifedstavenstga

Janéékova filharrnunie Ostrava t.
pfispévkova organizace e. -._ _ 7 ,z | | I
28. flina 124, 702 00 w OSTRAVA0 0 '
IE 00373222
DIC: (2200373222

Organizace zaloiena 1. 1. 1954 plenérnrm zasedanim Krajskéhu nérodnlho vvboru v OsIIaVE jako Ostravskv symfonickv orchestr.
Organizace je vedena v 2ivnostenském rejsfl‘lku Statutémlho mésta Ostrava - Zivnostenskv fifad pod t. j. K01 055.
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Dodatek E. 2 ke Smlouvé o reklamé a propagaci
E. 483/2020 ze dne 20. 10. 2020

(déle jen ,,dodatek")
Smluvnf strany:
VITKOVICE STEEL, a.s.
sfdlo: Ceskobratrské 3321/46, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 27801454
DIC: C2699006258
zastoupena: P Elenem pfedstavenstva a ' ,
filenem pfedstavenstva
SpoleEnost je zapséna v obchodnfm rejstflku u Krajského soudu v Ostravé v oddflu B, vloice 3243
(dale jen ,,objednatel”)
a

Janéékova filharmonie Ostrava, pfispévkova organizace
sfdlo: 28. fijna 2556/124, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
1C0: 00373222
DIC: C200373222
zastoupena: Mgr. Janem 2emlou, ‘r'editelern
bankovnf spojenf: Komeréni banka, a. s.
61510 CIEtU: 3139751/0100
Pi‘l’spévkové organizace je zapséna v iivnostenském rejsti‘l'ku' u Magistrétu mésta Ostravy
(déle jen ,,poskytovatel”)
Smluvni strany se dohodly na uzavfent dodatku v nésledujfctm znénl’:

1.

Clének I.
Pi‘edmét dodatku

Mezi smluvnfmi stranami byla dne 20. 10. 2019 uzavi‘ena Smlouva 0 rekl‘amé a propagaci C.
483/2020, ke které byl nésledné uzavfen dne 27.‘ 11. 2020 dodatek E. 1 (dale jen ,,Smlouva”).
Smluvni strany se dohodly na zméné nésledujfcfch ustanovem’ Smlouvy:

- Pfivodni znénl’ Elénku I. odst. 1 Smlouvy se zruSuje a nahrazuje textem, kten] véetné
Efslovénf znf:

,,1. Poskytovatel se zavazuje zabezpefit reklamu a propagaci abjednatele (dale jen ,,reklamm‘
sluiby‘) ve své 68. koncertnf sezéné (2021 - 2022), a to na néstedujicich 3 koncertech cyklu G: (i)
koncert 62 s nézvem Hudba ve fiImu 2, kanan)? dne 16.12. 2021 v 19 had. (déle jen ,,akce 1‘),
(i1) koncert G3 5 nézvem Bohemian Symphony 2, kanany dne 23. 2. 2022 (déle jen ,,akce 2’) a
koncert G4 Krhut & Kozub s Janafkovou filharmonif 2, kanany dne 21. 4. 2022 (déle jen ,,akce
3’9, ktere’ se shodné uskutefnf v Multifunkc‘m’ hale GONG vOstravé. Objednatel se zavazuje
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zaplatit poskytovateli za reklamnf sluiby sjednanou Uplatu. Akce 1 ai akce 3 se spoled’né dale
aznafujfjako ,akce‘fi”.

- Pfivodnr znéni Elanku I. odst. 2 Smlouvy 5e zru§uje a nahrazuje textem, kterV vEetné
oznaEenI' mi:

”2. V réma’ reklamnIch sluieb je poskytovate! pavinen zejména:
- v katalogu 67. a 68. koncertm’ sezény, v pragramu koncertfi a podobnych nasit‘fch reklamy,
vonline prezentaci program'u na webovh strénkéch poskytovatele pouift logo objednatele,
které bude stejnych rozmérfi iako loga dalér’ch partnerfi akcf, a uvést, 2e akce se konajir pod jeho
zé§titou;
- umrstit logo objednatele v prostoréch konénfkoncertfi no Iogoboardu (panel 5 logy partnerfl);
- umfstit {egotyp objednatele na webu poskytovatele v sekci partnefi; “ ' ‘
- dodat objednateli 30 vstupenek na kaz'dou z akci, celkem tedy 90 vstupenek, a to nejméné 30
dnfl pFed konénim pfi’slusiné akce - viz harmonogram jednotlivych akcf specifikovanych shora
v odst. 1; celkové hodnota vstupenekje 55 200,- Ki‘;
- umistit logo objednatele na slidu partnerd béhem online streamavanych koncertfl;
- zpracovat a pfedat pffsiu§nou dokumentaci a provedenf reklamy a po jednom vyhotovem’
ti§tén7ch materiélfi (katalogy, plakéty, letéky atd.) a tyre dodat objednateli do 14 dn0 od
ukonfeni v§ech akci".

- Pfivodnf znénr Clénku I. odst. 4 Smlouvy se zruéuje a nahrazuje textern, kten? véetné
Efslovéni zni:

,4. Objednatel se zavazuje pfedat poskytovateli 1090 v elektronické podobé, a to nejpozdéji do
2 dnfi pf‘ed koném’m kaidé jednotlivé akce, jak jsou specifikovany shora v odst. 1 .".

- Pfivodnf znént Clénku II. odst. 1 Smlouvy se zruéuje a nahrazuje textem, kterV vietné
Eislovéni mi:

,,1. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli sjednanou aplatu za reklamnf s!u2by, vEetné
vstupenek ve vyéi 100 000,- Kc‘.‘ bez DPH, na zékladé faktury vystavené poskytovatelem
objednateli do 15 dm’ od uskutefnéni akce 1, jejii splatnost bude do 15 kalendéfm‘ch dn0 od
dorud‘eni objednateli. Poskytovatel je opravnén ve faktufe vC‘tovat ke sjednané fiplaté DPH
v zékonem stanovené vyfiifl
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Cfinel
Zévéreéné ustanovenf

1. V ostatnl'm 5e Smlouva neménf.

2. Tento dodatek je sepsan was 2 vyhotovenI'ch, z nichi kaidé ma pIatnost originélu, a kaidé
smluvni strana si poneché jedno vyhotovenI'.

3. Tento dodatek nabyvé ucinnosti dnem jeho podepsénf obéma smluvnrmi stranami
V Ostravé dne: 29 3. 2021

Za objednatele: Za poskytovatele:
’

M / 1'

IIIUIIODDv-o It: IAI‘IVIC-na - .

A"! 1' gr. Jan 'emla
f élen pi‘edstavenstva reditel

Elan pi‘edstavenstva
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