
ČEVAK a.s. 
se sídlem: Severní 8/2264, 390 01  České Budějovice 

zastoupená: Ing. Jitkou Kramářovou, vedoucí útvaru marketingu a komunikace 

IČO: 60849657                          DIČ: CZ60849657 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;  číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 657 

 

a 

 

Město Tábor 

se sídlem: Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor 

zastoupený: Ing. Jiřím Fišerem, starostou města  

IČO: 00253014                           DIČ: CZ00253014                            

bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx x.x., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

uzavírají podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ),  

níže uvedeného dne tuto 

 

smlouvu o propagaci 

 

I. Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat 

v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Zástupci společnosti ČEVAK a.s. byli seznámeni s účelem uspořádání akce 

    Táborská  setkání 2017 v době trvání festivalu 15. – 17. 9. 2017.  

2. Město Tábor se na základě této smlouvy zavazuje pro společnost ČEVAK a.s. realizovat 

propagaci v rozsahu uvedeném v této smlouvě čl. III. odst. 1.  

 

III. Závazky smluvních stran 

1. Město Tábor se zavazuje provádět propagaci společnosti ČEVAK a.s. v tomto rozsahu: 

 

1. Zveřejnění loga firmy v Novinách táborské radnice. 

2. Možnost umístění propagačních materiálů a poskytování informací o firmě v informačním 

centru města. 

3. Prezentace firmy na tiskové konferenci  k TS umístěním loga firmy na propagačním banneru a 

formou tiskovin a propagačních předmětů firmy a osobní účastí zástupce  firmy. 

4. Prezentace firmy ohlášením názvu firmy v průběhu festivalu na hlavním pódiu.  

5. Uveřejnění loga firmy na www.taborskasetkani.eu v sekci Partneři, včetně aktivního prolinku 

na stránky firmy.  

 6.   Prezentace firmy při veřejném ohlašování akce v Táboře. 

7.  Umístění loga firmy o velikosti max. 1 x 1,5 m na propagačním banneru v době konání 

festivalu na  Žižkově náměstí 

8.   Umístění loga firmy na propagační programové skládačce TS. 

9.   Umístěním loga firmy na plakátu TS. 

    10.   Jeden oboustranný propagační banner /převěs/ v centru města rozměr 4 x 1 m  

 

 

 

http://www.taborskasetkani.eu/


2. Město Tábor se zavazuje: 

          a) propagaci vyvíjet řádně a jen způsobem odpovídajícím postavení a obchodnímu jménu 

společnosti 

          b)  poskytnout společnosti ČEVAK a.s. fotografii banneru s logem firmy v době konání 

festivalu  

3. Společnost ČEVAK a.s. se zavazuje dodat městu Tábor propagační materiál pro zajištění 

propagace dle článku III. odst. 1 této smlouvy: 

a) název a logo firmy na e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx /formát .jpg nebo .cdr/, jako 

podklad pro zveřejnění na banneru, v Novinách táborské radnice a v propagačních 

materiálech Táborských setkání do 14 dnů po podpisu smlouvy  

b)  název stránek firmy pro použití aktivního prolinku na www.taborskasetkani.eu do 30. 6.   

    2017 

c)  převěs s logem o velikosti 4x1 m do 1. 9. 2017 

 

 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cena za služby poskytnuté podle této smlouvy je cenou smluvní a byla dohodou smluvních 

stran stanovena na částku 75.000,00 Kč (sedmdesátpět tisíc korun českých) bez DPH. DPH bude 

připočteno ve výši dle platných zákonů. 

2. Společnost ČEVAK a.s. se zavazuje cenu za poskytnuté služby zaplatit na základě faktury 

vystavené městem Tábor po podpisu této smlouvy.  

3. Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dnů ode dne doručení společnosti ČEVAK a.s.  

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních 

předpisů. 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné                  

a úplné provedení propagace v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. 

 

V. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 17. 9. 2017.  

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Město Tábor jako zadavatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (u smluv nad 50 tis. Kč 

bez DPH) 

4. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. 

5. Smlouva může zaniknout na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 

sjednaných ve čl. III. této smlouvy. Město Tábor je dále od smlouvy oprávněno písemně 

odstoupit v případě, že společnost ČEVAK a.s. neuhradí sjednanou cenu ve lhůtě splatnosti. 

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany 

odstupující druhé straně doručeno. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran od počátku. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. Již poskytnutá plnění se strany 

zavazují vrátit si neprodleně po odstoupení. 

 

VI. Zákonná odpovědnost za vady  

1. Pro případ neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy platí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku. 

 

 

 

mailto:milena.soukupova@mutabor.cz
http://www.taborskasetkani.eu/


VII. Transparentnost 

1. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ČEVAK a.s. předem výslovně souhlasí se 

zpracováním svých osobních údajů Městem Tábor. Výslovně je městu Tábor za tímto účelem 

konstatován souhlas společnosti ČEVAK a.s. s možným zpřístupněním či zveřejněním této 

smlouvy a na ni navazujících uzavřených smluv a písemností v plném znění, jakož i všech 

jednání a okolností s touto smlouvou souvisejících, tj. výslovně je Městu Tábor udělen mimo 

jiné i souhlas se zveřejněním jména, příjmení a bydliště společnosti na webových stránkách 

města Tábora v souvislosti s projednáváním smlouvy v orgánech města. Tento souhlas je 

poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb Města Tábor a dále pro 

účely informování veřejnosti o jeho činnosti. 

 

VIII.  Závěrečná ustanovení 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými 

oběma stranami.  

3. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní 

straně.  

5. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 

dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní 

ujednání učinily. 

6. Tato smlouva se řídí úpravou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními občanského 

zákoníku. 

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

 

 

V Táboře dne 16. června 2017……………   V Č. Budějovicích 21. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________                    _______________________________ 

                       Ing. Jiří Fišer                                                                      Ing. Jitka Kramářová 

                                Starosta                                                         vedoucí útvaru marketingu a komunikace                          

                           Město Tábor                                                                                ČEVAK a.s. 

 



                      

                                                     

 


