SMLOUVA O REKLAMĚ
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně
Sídlem:
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ:
00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ:
CZ00216305
Zastoupen:
doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA.LL.M.
Bankovní spojení:
účet č. 111043273/0300 vedený u ČSOB, a.s.
dále v textu též jako „Objednatel“
a
Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS
Sídlem:
Lány 387/24, 62500 Brno
IČ:
48513822
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. L 4108
Zastoupen: Mgr. Janem Ocetkem, sbormistrem
Bankovní spojení:
číslo účtu 2400703257/2010, vedený u Fio banky
Dále v textu též jako „Poskytovatel“

I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel v rámci výkonu své činnosti pořádá nebo se účastní koncertů a
podobných veřejných nebo komorních akcí a soutěží. Předmětem této smlouvy je
závazek Poskytovatele při své činnosti zajistit Objednateli reklamu a propagaci.
2. Reklama a propagace spočívá v:
a) propagaci Objednatele na akci sboru – Pěvecký sbor VUT v Brně – a loga VUT
na propagačních materiálech a webových stránkách sboru:
b) použití VUT v názvu sboru – Pěvecký sbor VUT v Brně – a loga VUT na
propagačních materiálech a webových stránkách sboru.
3. Seznam plánovaných akcí Poskytovatele pro rok 2018.
II.
Cenová ujednání
1. Smluvní strany se dohodly na ceně reklamy podle článku I v celkové výši Kč 88.000,Kč bez DPH.
2. Objednatel uhradí částku uvedenou v odst. 1 bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury, která bude
poskytovatelem vystavena ke dni 31.12.2017. Splatnost faktury se sjednává na dobu
30 dnů od data jejího vystavení.
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3. Povinnou přílohou faktury je seznam skutečně provedených akcí Poskytovatele, na
kterých objednateli zajistil reklamu a propagaci. Tento seznam musí být datován a
Poskytovatelem podepsán. Pokud faktura nebude tuto přílohu obsahovat, nenabývá
splatnosti a Objednatel není povinen ji proplatit.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli řádně a včas služby specifikované
v čl. I vynaložením veškeré odborné péče v souladu s pokyny Objednatele.
Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby uhradit poskytovateli
sjednanou částku dle čl. II.
2. Poskytovatel se dále zavazuje dbát na dobré jméno VUT a toto ochraňovat.
IV.
Součinnost
1. Smluvní strany se zavazují k maximální míře vzájemné součinnosti, která povede ke
zdárnému plnění smlouvy.
2. Za tím účelem se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat
Objednatele o všech potřebných skutečnostech, které se týkají služby dle čl. I.
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu činit potřebná rozhodnutí a
poskytovat nezbytná vyjádření Poskytovateli.
3. Kontaktní osobou, pro účely plnění této smlouvy, je za Objednatele:
Ing. Renata Herrmannová, vedoucí, Odbor marketingu a vnějších vztahů
Tel.: +420 541 145 150, email: herrmannova@ro.vutbr.cz
4. Kontaktní osobou, pro účely plnění této smlouvy, je za Poskytovatele:
Mgr. Jan Ocetek, sbormistr Pěveckého sboru VUT v Brně VOX IUVENALIS
Tel.: +420 777 077 577, email: jan.ocetek@tiscali.cz

V.
Trvání smlouvy
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31.12.2017.

IV.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní
stranou.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna v jiné formě je vyloučena. Za
písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či
jinými technickými prostředky (email, fax). Smluvní strany mohou namítnout
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neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo
započato s plněním.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a
každá ze stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

V Brně dne 6.1.2017
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_______________________________

_______________________________

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.,
MBA. LL.M.
kvestor
za Objednatele

Mgr. Jan Ocetek
sbormistr
za Poskytovatele

