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Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099469, 
DIČ CZ49099469, zastoupena generálním ředitelem Ing. Bronislavem Špičákem, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466, (dále jen 
„Objednavatel")

a

ARBOR - spolek pro duchovní kulturu, se sídlem v České Lípě, Žižkova 528/6, 470 01, IČ 
70820503, DIČ:CZ70820503 zastoupený Martinem Prokešem, předsedou spolku (dále jen 
„Poskytovatel"),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za dále uvedených podmínek tuto

smlouvu o propagaci
čl. I

1. Předmětem smlouvy je propagace obchodního jména Objednatele (Severočeské vodárenské 
společnosti a.s.) v rámci následující akce:

17. ročník MHF Lípa Musica 2018

2. Propagace bude zajištěna způsobem uvedeným v článku III, odstavec 1 této smlouvy.

čl. II
Cena se sjednává dohodou v celkové výši ................ ........... ......... . . .. .............. .. .. .. ...... .. .. ............. 
...........

čl. Ill
1. ........................... .......................................................... ..................... ......................................

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

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

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

čl. IV Účinnost a 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.
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čl. V
1. Smlouva je platná po podpisu obou smluvních stran a tím nabývá účinnosti.
2. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku na základě 

souhlasu obou smluvních stran.
3. Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu četly, je projevem jejich svobodné vůle a souhlasí s ní, což 

stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana podpisem smlouvy 

potvrzuje převzetí dvou.

V Teplicích, dne

objednavatel
Ing. Bronislav Špičák, generá 

jednající za společno 
Severočeská vodárenská spol

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