
S M L O U V A
č. 0706/17

o umístění reklamního panelu

1. Název: 
Sídlo:

I. Smluvní strany
Prodin a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová 
značka 2532 B

(dále jen Objednatel)

2. Název: Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Dopravní fakulta Jana Pernera 

Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Zastoupená: Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem Univerzity Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice
č.ú.: .........................
(dále jen Poskytovatel)

II. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje Objednateli umožnit umístění jednoho reklamního panelu o velikosti 
100 x 150 cm v prostorách Poskytovatele, v místě chodby před schodištěm u učeben v 1. NP.
Objednatel se zavazuje za toto umístění reklamního panelu zaplatit smluvní cenu specifikovanou 
v čl. IV. této smlouvy.

III. Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností dnem podpisu smluvních stran a účinností 
od 1.9. 2017.

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez uvedení 
důvodu zaslanou na adresu druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce, začíná prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení.

Využije-li kterákoliv ze smluvních stran svého oprávnění písemně vypovědět smlouvu, jsou 
smluvní strany povinny nej později v termínu do deseti pracovních dní ode dne uplynutí



výpovědní doby vyrovnat veškeré vzájemné závazky a pohledávky z této smlouvy a výpovědi 
plynoucí. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vypovězení smlouvy kteroukoliv ze smluvních 
stran v průběhu kalendářního roku, zakládá Objednateli právo na vrácení poměrné části ceny 
plnění dle čl. IV této smlouvy (a to včetně DPH) za kalendářní rok, ve kterém uplyne výpovědní 
doba a Poskytovateli povinnost Objednateli tuto část ceny plnění dle čl. IV této smlouvy (a to 
včetně DPH) uhradit, a to v termínu nejpozději do deseti pracovních dní ode dne uplynutí 
výpovědní doby.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Objednatele s placením ceny 
plnění po dobu delší než jeden měsíc a má nárok na úhradu poměrné ceny plnění za dobu již 
uskutečněného nebo započatého plnění a na úhradu vzniklých nákladů.

IV. Cena plnění
Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za umístění jednoho reklamního panelu činí 
50.000,- Kč za kalendářní rok. Cena je stanovena bez DPH, přičemž k ní následně bude 
připočteno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Cena bude fakturována jedenkrát ročně, v roce 2017 do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. 
Tento den je považován za den uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. V roce 2017 bude fakturována cena v poměrné výši, tj. za 4 měsíce 
(září 2017 -  prosinec 2017) ve výši 16 667,- Kč bez DPH.
V dalších letech bude faktura vystavována vždy k 31. lednu daného kalendářního roku, ve kterém 
bude předmět smlouvy poskytován a tento den bude považován za den uskutečnění zdanitelného 
plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Datum splatnosti je vždy do 30 dnů 
ode dne doručení řádné a bezvadné faktury se všemi náležitostmi daňového dokladu Objednateli.

V. Ostatní ujednání
5.1 Reklamní panel zhotoví Objednatel na své náklady a dopraví jej do sídla Poskytovatele. 
Poskytovatel má právo na odsouhlasení obsahu a formy reklamního panelu před jeho umístěním.
5.2 Po dobu umístění reklamního panelu odpovídá Poskytovatel za technický stav reklamního 
panelu, za udržování nezbytně nutného okolí a za škody vzniklé na reklamním panelu.
5.3 Nesplnění závazků ze strany Poskytovatele zakládá právo Objednateli na vrácení 
poměrné částky z částky uhrazené, nedohodnou-li se strany jinak.

5.4 Kontaktní osoby
Smluvní strany stanovily následující kontaktní osoby, které budou zabezpečovat spolupráci, 
vzájemnou informovanost obou stran a předávání potřebných podkladů a dokumentů.

Kontaktní osobou za Objednatele je:
Jméno a příjmení: Ing. Leoš Jelínek 
Tel.: .............................................................. 
Email.: .................................... 
Kontaktní osobou za Poskytovatele je:
Jméno a příjmení: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Tel.:+........................... 
Email.: ..........................................



Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna kontaktních údajů musí být písemně oznámena 
druhé smluvní straně a účinnost změny nastává 5 pracovních dnů po doručení oznámení druhé 
smluvní straně.

5.5 Na žádost Objednatele je Poskytovatel povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který 
mají být hrazeny platby podle této smlouvy, či jakéhokoli jiného účtu, který používá 
v obchodním styku s Objednatelem. Do náležitého prokázání této skutečnosti je Objednatel 
oprávněn zadržet platby.

5.6 V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, je 
smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý, byť započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva představuje úplnou shodu smluvních stran, přičemž vzájemné vztahy smluvních 
stran vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze po vzájemné dohodě účastníků ve 
formě písemných dodatků.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana, kdy každý má platnost originálu.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy platná. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy 
ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného.

V Pardubicích dne ?

Ing. Petr Gabriel, 1.. ...... 
Univerzita Pardubic.
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Univerzita Pardubice
532 10 Pardubice,Studentská 95
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