Smlouva
o zabezpečení reklamy
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
GRADIOR TECH a.s.
se sídlem Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupená statutárním ředitelem Ing. Miroslavem Šimkem
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
Spisová značka: B 1671 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen firma jako objednatel reklamy)
a
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem Lidická 1863/16,602 00 Brno
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou
IČO: 00101397
DIČ: CZ 00101397
Spisová značka: Pr 35 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen MDB jako realizátor reklamy)

Článek I.
Předmět smlouvy
Městské divadlo Brno se zavazuje propagovat jméno, logo a produkty firmy GRADIOR TECH a.s.,
a v rámci své činnosti zabezpečit pro firmu reklamu a s tím související plnění v rozsahu uvedeném
v článku II.
Článek II.
Závazky smluvních stran
1. MDB na základě této smlouvy:
- uvede logo firmy na inscenačních plakátech a v programech premiér v roce 2018 a 2019,
- uvede logo firmy ve sloupci významných partnerů MDB v časopise Dokořán,
- uvede celostránkovou reklamu firmy v jednom čísle divadelního časopisu „Dokořán“.
Časopis vychází v barevném provedení a je formátu A5, náklad činí 6 000 ks,
- umístí na webových stránkách Městského divadla Brno (http://www.mdb.cz) v sekci
„Partneři“ aktivní odkaz na webové stránky firmy,
- umožní účast zástupce firmy na slavnostních premiérách Městského divadla Brno, na každou
premiéru budou poskytnuty vstupenky v počtu 2 kusů.
2. Firma zajistí dodání grafických podkladů (logo a jméno obchodní firmy) ve formátu a termínu
požadovaném MDB.
3. Firma je oprávněna provést ve spolupráci s vedením MDB kontrolu smluvených závazků.
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Článek III.
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.

Článek IV.
Finanční podmínky
1. Za plnění dle článku II odst. 1 této smlouvy uhradí firma na účet MDB dohodnutou částku
v celkové výši:
dle platných předpisů.
2. Úhrada dohodnuté částky bude realizována na základě faktur vystavených MDB po podpisu
smlouvy takto:
vystaví MDB do 5ti dnů od podpisu smlouvy. Splatnost
a. Fakturu na částku ve výši
takové faktury bude 30.6.2018.
vystaví MDB ke dni 31.7.2018. Splatnost takové faktury
b. Fakturu na částku ve výši
bude 30.8.2018.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními
předpisy.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Na práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy lze provést po předchozí vzájemné dohodě
smluvních stran, a to pouze písemnými a číslovanými dodatky.
3. MDB tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o
registru smluv) v platném znění. MDB je povinným subjektem podle tohoto zákona.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne:

za GRADIOR TECH a.s.

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou
organizaci:

……………………………
Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel

………………………..
Stanislav Moša
ředitel
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