
 

FC Hradec Králové, a.s. 

se sídlem Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové  

IČO: 27479307 

DIČ: CZ 27479307 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, 

vložka č. 2450 

Bank. spoj.:  

Zastoupená dvěma členy představenstva: 

MUDr. Janem Michálkem, předsedou představenstva 

Ing. Richardem Juklem, místopředsedou představenstva 

   
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

a 

 

AUTO IN s.r.o. 

Poděbradská 292, 530 09  Pardubice  

IČ: 25298828 

DIČ: CZ 25298828 

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl 

C, vložka 13920  

Zastoupená: 

 

(dále jen „zadavatel“) 

 

 

uzavírají tuto  

 

Smlouvu o poskytování reklamních služeb 
 

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

Předmětem Smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností při poskytování 

reklamních služeb zadavateli zhotovitelem.  

 

 

 

 

 

 



II. 

Závazky zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli reklamní a prezentační služby po dobu trvání 

fotbalové sezony od 1.1. 2018 do 31.12. 2018, a to v následujícím rozsahu: 

 

 Umístění loga společnosti na rukáv dresu A mužstva  

 Umístění 3ks otočných reklamních panelů 3 x 1 m v pozici na podélné straně hrací 

plochy v dohledu TV kamer  

 Umístění reklamního banneru na stránky zhotovitele www.fchk.cz s proklikem na 

webové stránky zadavatele 

 Umístění loga společnosti zadavatele na všech oficiálních tiskových materiálech klubu 

 Umístění loga společnosti zadavatele na panel partnerů v mix zóně 

 Ve vybraném termínu v roce 2018 uspořádat autogramiádu A mužstva v prostorách 

autosalonu AUTOIN v Hradci Králové 

 Zadavatel má možnost vystavit vozy při zápasech A mužstva v prostorách stadionu 

(dle podmínek STESu) 

 Zhotovitel umístí reklamní polep schválený zadavatelem na tři vozy, které zhotovitel 

používá 

 Umístění Roll-Up do prostor VIP 
 

 

 

 

III. 

Cena a platební podmínky 

1.  Smluvní odměna 

Zadavatel se touto Smlouvou zavazuje Zhotoviteli za jeho plnění z této Smlouvy poskytnout 

pronájem tří vozů Ford. Nájemné těchto tří vozů činí 30.000,- / měsíc.  Cena reklamního 

plnění Zhotovitele činí 21.500,- / měsíc. Rozdíl nájmu vozu a reklamního plnění Zhotovitele 

bude Zhotovitelem  po zápočtu faktur uhrazen ve dvou splátkách. 

     2.  Splatnost smluvní odměny 

Smluvní odměna je splatná následujícím způsobem:  

2.1. Faktura ve výši 129.000,- Kč + DPH  vystavená Zhotovitelem k 30.6.2018 se splatností 

14 dnů ode dne vystavení se započte oproti faktuře vystavené Zadavatelem za nájem vozu 

k 30.6.2018 ve výši 180.000,- Kč + DPH . 

 

5.2. Faktura ve výši 129.000,- Kč + DPH  vystavená Zhotovitelem k 31. 12. 2018 se splatností 

14 dnů ode dne vystavení se započte oproti faktuře vystavené Zadavatelem za nájem vozu 

k 31.12.2018 ve výši 180.000,- Kč + DPH . 

 

3. Smluvní úrok z prodlení 

V případě prodlení s placením smluvní odměny stanovené dle články 5.1 této Smlouvy 

s termíny splatnosti stanovenými v článku 5.2 této Smlouvy je Zadavatel povinen uhradit 

Zhotoviteli vedle vzniklé škody a ušlého zisku smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 

 

http://www.fchk.cz/


IV. 

Ostatní ujednání 

 

 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2018. 

 Zhotovitel nezodpovídá za obsahové a výtvarné řešení grafických reklam z hlediska 

platných právních čs. norem, nese pouze zodpovědnost za řádné umístění v souladu 

s touto Smlouvou. 

 Náklady za výrobu reklamního panelu hradí zadavatel. 

 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu obou smluvních stran. 

Její změny a doplňky lze provést jen písemným dodatkem oboustranně 

odsouhlaseným. 

 

 

 Odstoupení od Smlouvy: 

a) pokud zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, tzn. neposkytne 

zadavateli reklamní a prezentační služby v dohodnutém termínu, má zadavatel právo 

od této Smlouvy písemně odstoupit, pokud však podstatné porušení této Smlouvy 

nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 

Občanského zákoníku. 

b) pokud zadavatel neuhradí řádně a včas kteroukoli vyfakturovanou částku, má 

zhotovitel právo od této Smlouvy písemně odstoupit. Ukončení této Smlouvy nemá 

vliv na úhradu smluvních pokut a dalších finančních závazků, plynoucích z této 

Smlouvy, včetně příslušenství. 

 Smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

 Na právní poměry touto Smlouvou založené, ale jí výslovně neupravené, se vztahují 

podpůrně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 

znění. 

 Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před 

ujednáními v této Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení 

neměla donucující účinky. 

 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Zároveň se 

smluvní strany zavazují v nejbližším možném termínu nahradit toto ustanovení 

ustanovením obdobného charakteru. 

 Zadavatel podpisem této Smlouvy zároveň uděluje zhotoviteli souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení, daňových dokladů, obchodních nabídek elektronickou poštou na 

jeho elektronickou adresu, když tento souhlas může zadavatel kdykoliv odvolat a dále 

zadavatel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel shromažďoval a 

zpracovával osobní údaje zadavatele, týkající se jeho osoby v souladu se z.č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely naplnění 

této Smlouvy a taktéž k ochraně svých oprávněných zájmů po dobu nezbytnou k 

zajištění práv a povinnosti plynoucích ze Smlouvy a souvisejících dokumentů. 

 Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak 

jednoznačně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 



V Hradci Králové dne 2.1.2018 

 

 

 

 

………………………………..                                        …………………………………… 

Za zhotovitele:  

Ing. Richard Jukl   a                          MUDr. Jan Michálek 

místopředseda představenstva    předseda představenstva 

FC Hradec Králové, a.s.     FC Hradec Králové, a.s. 

     

 

 

 

…………………………………… 

Za zadavatele:  

Ladislav Kočí 

Vedoucí střediska 

AUTO IN s.r.o. Hradec Králové


