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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

    

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku  

 
Článek I.  

Smluvní strany 
 
Poskytovatel:  Statutární město Opava 
Se sídlem:  Horní náměstí 69, 746 26 Opava 
IČ, DIČ:   00300535, CZ00300535 
Číslo účtu:  19-1842619349/0800, variabilní symbol: 9219xxxxxx 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
ID datové schránky:       5eabx4t 
Zastoupen:  Mgr. Janou Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu  
   města Opavy, na základě pověření ze dne 12. 4. 2017, č. usn. 2116/59 RM 17 
 
Kontaktní osoba    Mgr. Monika Štěpánková, referentka odboru kancelář primátora 
ve věcech technických:  Magistrátu města Opavy 
dále také jen „Poskytovatel“     

 
Objednatel:  Hansen Electric, spol. s r.o.  
Se sídlem:  Těšínská 2977/79c, 746 01 Opava 
IČ, DIČ:   47973862, CZ47973862    
Zapsán:   V obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5399 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxx/xxxx 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
ID datové schránky:           d3krvdj 
Zastoupen:  Ing. Josefem Šimečkem, jednatel společnosti    
dále také jen „Objednatel“ 

Článek II.  
Úvodní ustanovení  

1. Poskytovatel je pořadatelem kulturní akce s názvem „Město vítá léto 2017“ (dále jen „Akce“), která 
se uskuteční dne 24. 6. 2017 v Opavě v parku za budovou Obchodního centra Slezanka u Horního 
náměstí (na pozemcích parc.č. 239/1, 260/2, 260/3 v katastrálním území Opava-Město). 

2. Objednatel má zájem o propagaci své osoby v souvislosti s Akcí.  
3. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s propagací 

Objednatele Poskytovatelem v souvislosti s jím pořádanou Akcí.  
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit v souvislosti s Akcí níže specifikovanou propagaci 
Objednatele a Objednatel se zavazuje za tuto propagaci zaplatit Poskytovateli sjednanou úplatu a 
splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

2. Propagací se rozumí:  
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a) umístění loga Objednatele, jehož vyobrazení je uvedeno v Příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy (dále také jen „Logo objednatele“), u informace o Akci na oficiálních 
internetových stránkách Poskytovatele (www.opava-city.cz) v období od 1. 6. 2017 do 24. 6. 
2017; 

b) umístění reklamního banneru s Logem objednatele dodaného Objednatelem na pódiu Akce 
dne 24. 6. 2017;  

c) umístění Loga objednatele na informačních plakátech propagujících Akci. 
3. Objednatel se zavazuje: 

a) poskytnout Poskytovateli za účelem řádného splnění jeho povinností dle této smlouvy 
neprodleně na výzvu Poskytovatele Logo objednatele v datové podobě použitelné pro jeho 
umístění na místech uvedených v odst. 2 písm. a), c) a d) tohoto článku smlouvy; 

b) dodat Poskytovateli nejpozději do dne 20. 6. 2017 vytištěný reklamní banner s Logem 
objednatele, jehož rozměry nesmějí přesáhnout maximální velikost 3 x 2 m, za účelem jeho 
umístění na pódium dle odst. 2. písm. b) tohoto článku smlouvy;  

4. Poskytovatel je povinen zajistit propagaci dle této smlouvy řádně a včas. Objednatel má právo 
kontroly plnění povinností Poskytovatele dle této smlouvy. 

 
Článek IV.  

Úplata za propagaci a platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za propagaci paušální úplatu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy:desettisíckorunčeských) včetně 21 % DPH (dále jen „úplata“). 
2. Úplatu se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli do 10 dnů od vystavení daňového dokladu 

(faktury), kterým bude úplata vyúčtována, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Poskytovatele uvedený ve faktuře. Poskytovatel je oprávněn fakturu vystavit ihned po uzavření této 
smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává ke dni vystavení faktury. Nezaplatí-li 
Objednatel úplatu řádně a ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je Poskytovatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

3. V úplatě je zahrnuta úhrada veškerých nákladů souvisejících s plněním povinností Poskytovatele 
podle této smlouvy. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.  
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.  
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. 
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 

zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť 
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo 
které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 
uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město 
Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární 
město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů 
od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující 
smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o 
uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

5. Rozhodnout o uzavření této smlouvy a tuto smlouvu za Poskytovatele podepsat je oprávněna 
vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy na základě svěření rozhodovací 
pravomoci Radou Statutárního města Opavy usnesením č. 2116/59 RM 17 ze dne 12. 4. 2017  
  

V Opavě dne 29. 6. 2017                   V Opavě dne 26. 6. 2017 
 
Za Poskytovatele:                Za Objednatele: 
 
 
 
________________________________    __________________________  
           Mgr. Jana Foltysová v. r.       Ing. Josef Šimeček v. r.         
vedoucí odboru kancelář primátora                   jednatel 
        Magistrátu města Opavy               

http://www.opava-city.cz/
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