
Dohoda o propagaci a reklamn spoItiprci

uzavłenÆ n e uvedenØho dne, m s ce a roku v HustopeŁ ch podle I 746 odsL 2 zÆk. ¨. 89/20 12 Sb.,
obŁansk zÆkon k mezi srn! uvn mi stranami:

1. M sto HustopeŁe
se s dlem DukelskØ nÆm. 2/2, 693 17 HustopeŁe
zapsanØ v registru ekonomick ch subjektø Csu v BrnØ
IC 00283 193 DIC 00283 193
jednaj c PaedDr. I-hrnou Potm ilovou, starostkou
dÆle jen .poskytovatel

a

II. AGROTEC a.s.
se s dleni Brn nskÆ 74, HustopeŁe 693 01
IC: 00544957 DIC: CZ00544957
zapsanÆ v Obchodn m rejstł ku vedenØm Krajsk m soudem v Brn pod sp. zn.B 138
jednaj c ing. Martinem Radou, płedsedou płedstavenstva z povŁłen płedstavenstva
dÆle jen objednate1.

1.
Płedm t smlouvy

Łelem tØto smlouvy je up avit prÆva a povinnosti smluvn ch stran. vypl vaj c ic zÆvazku

Poskytovatele zajistit reklamn Łinnost pro Objednatele v dob platnosti tØto smlouvy na sportovlu

akci mezinÆrodn halovØ zÆvody ve skoku vysokØm HustopeŁskØ skÆkÆn Agrotec 2018, kterou

zhotovitel połÆdÆ ve sportovn hale l-lustopeŁe 25.01. a 27.01.2018 a ze zÆvazku Objednatele za tuto
Łinnost Poskytovateli zpøsobem stanoven m v tØto smlouv zaplatit a płi organizaci propagace a

reklamn ¨innosti spolupracovat.
2. Objednatel a poskytovatel se dohodli, e reklamn a propagaŁn Łinnost Poskytovatele bude spoŁ vat

v:
a) poskytnut 8 ks vstupenek do VIP z ny

b) poskytnut prostoru k propagaci na zadn obÆlkovØ stran katalogu k akci
c) uvełejn n jmØna objednatele AGROTIC v nÆzvu m tinku
d ) um st n rollupø v m st konÆn akce
e) propagaci objednatele v moderovan ch vstupech pł mo na samotnØ akci.

II.
V e odm ny a jej œhrada

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za propagaci a reklamn Łinnost uvedenou v ¨. I

tØto dohody odm nu ve v i:

bez DPI-l 50.000,- KŁ
DPI-l 21% 10.500,- KŁ
vŁ. DPI-l 60.500,- KŁ
slovy: edesÆt tis c p t set korun Łesk ch.

2. Tuto objednatel na œŁet m sta HustopeŁe Ł. 19-1382158309/0800 u ¨eskØ społitelny

a.s., v. s. do 25.01.20 18.



. V odm nč je zahrnuta úhrada ve ker ch nákladů, které Poskytovatel nutnČ nebo účeln vynalo il k

v konu reklamn a propagačn činnosti podle této smlouvy.

Hl.
Povinnosti smluvn stran

Poskytovatel se zavazuje vykonávat reklamn a propagačn činnost podle sv ch nejlep ch

schopnost a v souladu s oprávn n mi zájmy Objednatele. o kter ch Poskytovatel v nebo by m l

v d t.
2. l oskvtovatcl je povinen předem upozornit Objednatele na v echny okolnosti, které by mohly m t

vliv na řádn v kon reklamn činnosti.

3. ( )ljcdnatef je povinen upozor ovat Poskytovatele na v echny okolnosti, které jsou podstatné pro

radl l vyL< n reklamn činn sti a za t m účelem mu sd lovat ve keré potřebné in ormace. t kaj c se

II I< II L <o< 1110111 <h< elnu< )stI. kkTa p,oPovW1a.

si iavaine prcdavil Poskytovateli ve keré Iltormace u podklady nezbytné k pln ni teto

ul <ii I ve lhuláih stanovenvel mezi smluvn mi st anami. v dy v ak nejmén s takov m

l,iil <w. k t<r iiimmo?mmi Poskytovateli včasné spln n závazků stanoven ch v této smlouv . Př padné

<sI;iInm p<ulIsIdy pro reklamn presentaci Objednatele se zavazuje Objednatel dodat Poskytovateli

v2dv lej l< d j I do p ti dnů před zahájen m reklamn akce.

5. I L 1(11 lha gra tickúho zpracován , ztvárn n a barevného vyveden jednotliv ch reklamn ch materiálů

slou c ch ve smyslu ust. l. I této smlouvy k propagaci v robků a společnosti Objednatele na

ploclich a m stech vyhrazen ch ieklam , jsou smluvn strany povinny řádn a včas projednat.

Delnitivn podoba provedeni reklamn ch materiálů podléhá odsouhlasen Objednatelem.

Iv.
Doba trván dohody

1. Tato dohoda se uzav rá s účinnosti ode dne jej ho podpisu do ukončen akce uvedené v článku I.

této dohody.
2. Kterákoliv ze smluvn ch stran je oprávn na odstoupit od této dohody v př pad , kdy druhá smluvn

strana i přes p semné upozorn n opakovan poru ila ujednáni této smlouvy.

3. Odstoupen m od dohody se tato dohoda ru s m inky ke dni. kdy bylo oznámeni o zru en smlouvy

doručeno druhé smluvn stran .

I

Záv rečná ujednán

1. Na vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem v této dohod v slovn neup avené se přim řené

pou ij ustanoven zák. č. 89/2012 Sb., občansk zákon k, ve zn n pozd j ch předpisů.

2. Tato dohoda nab vá platnosti dnem jej ho podpisu ob ma smluvn mi stranami a je vyhotovena ve

dvou stejnopisech, maj c ch iovahu originálu, z nich ka dá ze smluvn ch stran obdr po jednom.

3. Smluvn strany se dohodly, e z důvodu nutnosti napln n zákonné povinnosti zveřejnit tuto dohodu

dle zákona č. 340/20 I 5 Sb., zákona o zvlá tn ch podm nkách účinnosti n kter ch smluv, uveřej ován

t chto smluv a o registru smluv v platném zn n , zveřejn tuto dohodu objednatel. Zveřejn n m této

dohody nejsou dotčena práva druhé smluvn strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochran

osobn ch údajů, v plamém zn n a oprávn ná smluvn strana dává t mto souhlas objednateli ke

zpracován a zveřejn n sv ch osobn ch údajů, dle 5 zákona č. 10 1/2000 Sb.. o ochran osobn ch

údajů, v platném zn n . Tato dohoda nab vá účinnosti nejdř ve dnem jej ho uveřejn n v registru

smluv. Nebude-Ii dohoda uveřejn na prostřednictv m registru smluv ani do tř m s ců ode dne, kdy

byla uzavřena, plat , e je zru enu od počátku.

4. Smluvn strany potvrzuj autentičnost této dohody a v souladu s 4 odst. zák. č. 89/20 12 Sb.,

občansk zákon k, kdy se má za to, e ka dá svéprávná osoba má rozum prúm rného člov ka i



schopnost u vat jej s b nou pØŁ a opatrnost u e to ka d od n mø e v prÆvn m styku døvodn

oŁekÆvat, strany posoudily obsah tØto dohody a neshledÆvaj jej rozporn m, co stvrzuj sv m

podpisem. Dohodu byla uzavłena na zÆklad jejich pravØ a svobodnØ v le po peŁlivØm zvÆ en v ech

stran.

V l-lustopeŁ ch, 17.01.2018

A(-RO EC as.

3 rk 74

92 01 . wtOpeCe

objednatel JUDr. lo Je ek

V HustopeŁ ch. I 7.01 .2018

F MŁsto H:,tcce1
UukJskØ rirn.

poskytovatel

Dolo ka k listin dle 41 zÆkona Ł.128/2000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ),

ve zn n pozd j ch płedpisø

M sto HustopeŁe ve smyslu ustanoven 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ), ve

luŁn pozd j ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto smlouv byly spln ny

ie strany m sta l-IustopeŁe ve kerØ zÆkonem, Łi jin mi obecnŁ zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy

stanovenØ podm nky ve form płedchoz ho zvełejn n , schvÆlen Łi odsouhlaseni. kterØ jsou

obligatorn pro platnost tohoto prÆvn ho jednÆn . Tuto dohodu schvÆlila rada m sta HustopeŁe dne

I (.( ) I .2(11 X.

V I JtusIOpCiCl) dne I 7.0 I .2018
MŁsto H :o c

UukIsk ri:

693 17 HUr
f¨.0028

PaedDr. l-lana Potm
starostka

as.


