SMLOUVA O REKLAMĚ 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
RSBP spol. s.r.o. 
se sídlem v Ostravě - Radvanicích, Pikartská 1337/7 (dále jen "RSBP spol. s. r. 0./1) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2967 

zastoupená ••• 
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, j~dnatelem 

IČO:? 45196508, DIČ: CZ45196508 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, číslo účtu: 
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(dále jen Objednatel) 
a 
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková 
organizace 
se sídlem Slezská Ostrava, Hladnovská 1332/35, PSČ 710 00 
. IČO: 00842753 
zastoupená Mgr. Danielem Kašičkou, ředitelem školy 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo ú 
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(dále jen Poskytovatel) 
na straně druhé uzavřely tuto 
SMLOUVU O REKLAMĚ 
Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli možnost reklamy a 
propagace své firmy v rozsahu uvedeném v čI. III. této smlouvy a závazek Objednatele zaplatit mu za 
to jednorázovou odměnu ve výši 100 OOO,-Kč (slovy stotisíc korun českých). 
II. 
Úhrada 
Platba odměny uvedené v čI. I této smlouvy bude provedena bezhotovostně na účet Poskytovatele, 
č.ú. 14639761/0100 Komerční banka, a.s., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
III. 
Povinnosti smluvních stran 
Možnost reklamy a propagace bude Objednateli ze strany Poskytovatele umožněna v tomto rozsahu: 
Umístění loga a jiných reklamních a propagačních materiálů objednatele v Gymnáziu Hladnov 
a JŠ, Ostrava. Logo na webových stránkách. 
Veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s výrobou a instalací reklamních a propagačních 
materiálů v prostorách Poskytovatele, či s poskytnutím jiné reklamy a propagace nese Objednatel. 
Možnost reklamy a propagace je Poskytovatel povinen umožnit Objednateli po dobu trvání této 
smlouvy. 
IV. 
Platnost smlouvy 
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 06. 03. 2018 do 31. 12. 2018. Tato smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Tato smlouva může být ukončena pouze na základě 
vzájemné dohody smluvních stran. Tato smlouva může být doplňována a měněna písemnou formou 
na základě konsensu smluvních stran. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností 
originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednou exempláři. 

V Ostravě dne 6. 3. 2018 
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Jednatel RSBP, spol. s.r.o. 
 
V Ostravě dne 6. 3. 2018 
Mgr. Daniel Kašička 
Gymnázium Hladnov a JŠ, Ostrava 

