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MAFRA, a. s.; IČO: 45313351, DIČ: CZ45313351,
se sídlem v Praze, Karla Engliše 519/11, zastoupena inzertním poradcem Marcelou Svobodovou, Mafra, a. s., 
obchodní odd., Palác Jordan, Dlouhá 3458/2A, Ústí nad Labem 
(dále jen „Vydavatel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník a 
za dále uvedených podmínek

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 490 99 469, DIČ: CZ49099469
se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, zastoupena generálním ředitelem Ing. Bronislavem Špičákem, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466 
(dále jen „Objednatel")

a

Smlouvu o nákupu mediální prostoru

Článek 1
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je nákup mediální prostoru sloužícího ke zveřejnění předmětu plnění blíže 
specifikovaného v či. 2 této Smlouvy (dále jen „Předmět smlouvy").

2. Vydavatel se zavazuje poskytnout mediální prostor pro umístění předmětu plnění, a to v podobě tištěné 
v deníku MF DNES, v týdeníku 5plus2, a v elektronické podobě na svých webových stránkách 
www.idnes.cz v sekci Kraje (Ústecký kraj, Liberecký kraj).

3. Objednatel se zavazuje, že zašle v elektronické podobě Vydavateli podklady k Předmětu plnění ve formátu 
.doc nebo .jpg, a to do dne 23.8. 2017.

Článek 2 
Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je zveřejnění článku s názvem „Letní období - maximální tempo na 
stavbách SVS", o velikosti 1/2 strany (rozsah 285 x 217 mm) v MF DNES a celá strana ( rozsah 204 x 286 
mm ) v týdeníku 5plus2 v plné barvě CMYK. Rozsah pokrytí představuje lokalitu Vydavatele s distribucí 
v příslušném územním Kraji. Články jsou v samostatné mutaci pro pokrytí Ústeckého kraje, a 
v samostatné mutaci pro pokrytí Libereckého kraje.

2. Součástí Předmětu plnění ze strany Vydavatele je i zalomení textu vč. grafického zpracování a následné 
korektury.

3. Smluvní strany se dohodly na termínu zveřejnění dne 31. srpna 2017 (tištěná podoba deníku MF DNES), 
dne 1. 9. 2017 (tištěná podoba týdeníku 5plus2) a zobrazení od 28. 8. do 3.9. 2017 (elektronická podoba 
na www.idnes.cz v sekci Kraje).

Článek 3 
Smluvní cena

1. .............................................................................................................. .................. .............

2. .......... ........................... ......... ..................... .... ........... ........................... ............. .............. 
................................. . . ............... .... ...... .................... ...................................................... ....... 
.................... ......................................................... ...........
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3. ........................ ............. . . ........... ............................ ........................... ....... .............. .............. 
............................ . . . . ............................................................................................................. ... 
.............................. ..............................

Článek 4
Práva a povinnosti vydavatele

1. .................. ............................... .................... .... .................................... . . . ..............................

2. ................ . . .......................................................................................................................... . .  
..................................... . ........................ ..... .... ...........................................................

3. ................ . . ............................................... . .............................. . .......................... . ................  
...................................... .................................................................................... .... ...................  
................. .................. ................................. ........................ . .............. .............

Článek 5
Práva a povinnosti objednatele

1. ................... .................................................................... . ........................................................... 
. . ............................................... .......................................... ....................................

2. ....................... ........................................................................................................................

3. ....................... ......................................................... .......... .......... ....... .............

Článek 6 
Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o 
registru smluv, existuje-li povinnost ji uveřejnit.

4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. IV. platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v 
registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. ................ ......... .... ............................................ . ..... .......................i.

2. ....... .............. . .. .......................... . ................................................................... ....................... 
...............................
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3. ........................................................................... .................................................... ................. 
.........................................................................

4. ..................... ............................................ ...................... .................... . . ............. . .... ..... .......... 
.....................

5. .................... .. ......................................................................................................................... 
....................

V Teplicích, dne

Severočeská vodárenská společnost a. s. 
Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

V Ústí nad Labem, dne.l

Marcela Svobodová 
inzertní poradce

. ............................................................
....... ...................................................... 

............................................................... 
......
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