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Mediatica s.r.o.
Blažejské náměstí 97/7 
779 00 Olomouc 
1Č: 05777020 
DIČ: CZ05777020

(dále jen „objednatel")

a

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
se sídlem: Wolkerova 17, 771 11 Olomouc 
1Č: 25848526 
DIČ: CZ25848526
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

zastoupená: Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti 
pověřený pracovník:
(dále jen „poskytovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
tuto

Smlouvu o propagaci
1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je propagace činností obou účastníků v rámci akcí a v rozsahu vymezených 
v bodě 2 a v bodě 3 této smlouvy.

2. Specifikace poskytovaných propagačních služeb během výstav Flora Olomouc
2.1. Obě strany se dohodly na spolupráci na těchto akcích: propagačních činností v rámci akcí:
Flora Olomouc- jarní etapa (20. - 23.4.)
Flora Olomouc -  letní etapa (17. - 20. 8.)
Flora Olomouc -  podzimní etapa (5. - 8. 10.)

2.2 Poskytovatel provede následující rozsah propagačních činností:
2.2.1. umístění loga objednatele na tištěných propagačních materiálech na akci
2.2.2. umístění vlastního roli -  upu objednatele ve foyer pavilonu A v době konání výstavy
2.2.3. umístění loga na webu flora-ol.cz s proklikem na web olomouckadrbna.cz
2.2.4. 30 ks vstupenek na jarní etapu, 20 ks na letní a podzimní etapu

2.3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat ve všech propagačních produktech akce podmínky užívání loga 
podle předaného grafického manuálu. Grafické ztvárnění podléhá vždy předchozímu písemnému schválení 
objednatele.



2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout následující rozsah propagace:
2.4.1. zveřejnění 2x PR článku na webu olomouckadrbna.cz
2.4.2. 1 x sdílení příspěvků Výstaviště Flora Olomouc na stránce Olomoucká drbna na sociální síti 

Facebook před konáním akce (Událost), 1 x sdílení příspěvku (Drbnohled) na Instagramu
2.4.3. zveřejnění akce Flora Olomouc v sekci Hot tips na webu olomouckadrbna.cz po dobu 2 týdnů.
2.4.4. živé vysílání ze zahájeni, vždy první den konání výstavy Flora Olomouc

3. Specifikace poskytovaných propagačních služeb bčhem výstav Moravia Sport Expo, Chovatel, 
Flora Vánoce
3.1. Obě strany se dohodly na spolupráci na těchto akcích: propagačních činností v rámci akcí:

3.2 Poskytovatel provede následující rozsah propagačních činností:
3.2.1. umístění loga objednatele na tištěných propagačních materiálech na akci
3.2.2. umístění vlastního roli -  upu objednatele ve foyer pavilonu A v době konání výstavy
3.2.3. umístění loga na webu flora-ol.cz s proklikem na web oIomouckadrbna.cz
3.2.4. 10 ks vstupenek do soutěže na akci

3.3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat ve všech propagačních produktech akce podmínky užívání loga 
podle předaného grafického manuálu. Grafické ztvárnění podléhá vždy předchozímu písemnému schválení 
objednatele.

3.4. Objednatel se zavazuje poskytnout následující rozsah propagace:
3.4.1. zveřejnění lx PR článku na webu olomouckadrbna.cz
3.4.2. lx sdílení příspěvků Výstaviště Flora Olomouc na stránce Olomoucká drbna na sociální síti 

Facebook před konáním akce (Událost) / lx sdílení příspěvku (Drbnohled) na Instagramu
3.4.3. zveřejnění akce Flora Olomouc v sekci Hot tips na webu olomouckadrbna.cz po dobu 2 týdnů.

4. Cena a platební podmínky
4.1. Účastníci se dohodli, že cena vzájemně poskytnutých služeb dle bodu 2 a bodu 3 je stejná a činí:

105 000 Kč bez DPH 21 % (slovy: sto pět tisíc korun českých)

4.2. Každá smluvní strana se zavazuje vystavit na poskytnutá plnění daňový doklad (fakturu) do 14 dnů ode 
dne řádného uskutečnění plnění předmětu smlouvy.
Den uskutečnění zdanitelného plnění pro VFO a.s. a Mediática s.r.o. je poslední den konání akce:



4.3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou označeny „RECIPROCITA -  
NEPROPLÁCET“.
4.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že jimi dohodnuté ceny za vzájemná plnění jsou stejné a souhlasí se 
vzájemným zápočtem pohledávek v souladu s ust. §364 obchodního zákoníku. Účastníci této smlouvy 
budou provedeným zápočtem zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné 
další finanční nároky.
4.5. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran ve sjednaném termínu nevystaví a nezašle druhé smluvní 
straně fakturu, a to ani po upomínce, je druhá strana oprávněna požadovat na té smluvní straně, která svoji 
povinnost porušila, úhradu celé částky za poskytnuté plnění v penězích a tato smlouva bude považována za 
běžný daňový doklad.

5. Platnost a účinnost smlouvy
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.
5.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5.3. Kterákoli strana může od této smlouvy odstoupit v případě, je druhá smluvní strana nesplní včas a 
řádně své povinnosti podle této smlouvy.

6. Všeobecná ustanovení
6.1. Tato smlouvaje uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
6.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních 
stran.
6.3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že zachovají mlčenlivost o jejích jednotlivých ustanoveních.
6.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy.
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