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sMLoUvA o PosKYTovÁľÍ REKLAMNÍCH sl-,uŻr'g
8|RJEZl2018

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
se sídlem Sukova třída 1735' 530 02 Paľdubĺce
zastoupený Dušanem Salfickým _ geneľálním manažerem a předsedou představenstva
a. Mgr. ondřejem Sebkem - členem představenstva
ICO: 60112476
DIČ: C7Á0t12476
Registrováno Kľajským soudem v Hľadci Kľálové: obchodní rejstřík, oddíl B, vloŽka l078
(dále jen klub)

Východočeské dĺvadlo Pardubĺce
se sídlem Pardubice, U Divadla 50, PSč $l62
zastoupený Mgr. Petrem I)ohnalem _ ředitelem
IČo: 00088358
DIČ: CZ 00088358
Registrováno Kľajským soudem v Hľadci Kľálové: obchodní rejstřík, oddíl Pr, vloŽce číslo l014
(dále jen ťlľma, společnost)

uzavíĄí tuto

SMLoUVU o PoSKYTovÁľÍ REKLAMNÍCH SLUŻns

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností při poskytování
reklamních sluŽeb klubu firmě v rámci zajišťovaní jejich činností.

2. Klub se touto smlovyou zavazuje poskytovat společnosti sluŽby dále specifikované v této
smlouvě, společnost se zavazuje uhĺadit za poskytnuté plnění sjednanou cenu.

n.
ZávazĘ klubu

1. Klub se zavazl,lje poskytnout fiľmě reklamní aprezentaění sluŽby v termínu od 14. 9. 2018 do
30. 4.2019 (dźiejen ,,sezonä"), a to v následujícím rozsahu:

a. Klub umožní přístup 4 zástupctlm do komunikačních prostor klubu z důvodu obchodní a
akviziční činnosti společnosti.

b. Reklamní pľezentace společnosti v programu na utkání formou tištěné inzeľce 4x v pruběhu
základní části ELH - velikost reklamní plochy foľmát A6 na výšku.

c. Reklamní pľezentace společnosti na velkoplošné obrazovce nad ledem pľostřednictvím
audiovizuálního reklamního spotu (max. 30s) v ľozsahu 5x 30 vteřin opakovĺĺní vždy před
utklĺním aLx v obou přestávkách.

d. Reklamní pľezentaci společnosti na led-diodovém pásu. Stálá pozice ve statickém ľežimu
2x2m a dynamickáprezentace lx v pruběhu každé třetiny.

e. Pľezentace společnosti na sociálních sítích klubu a sdílení pozvánek na představení.
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f. JednorŁoqý pronajem VIP prostor klubu (Paľty box, Dynamo lounge, vIP terasa) pro
uspořádaní akce VCD najednom předem vybraném utkání.

g. Klub zajisti umístění loga společnosti na oficiálních internetových stránkách klubu
v paľtneľské sekci.

2. Společnost pľohlašuje, Žeby|a před podpisem této smlouvy seznámena s rozsahem ľeklamního
plnění, zejména byla seznámena s ľozsahem jednotlivých reklamních prezentací co do jejich
ľozměrů a umístění a k tomuto nemá výhrad.

ilI.
ZáxazĘ firmy

l. Smluvní strany sjednávají základní ceflJza poskýnuté sluŽby ve výši 90.000,- Kč bez DPH;
současně se sjednanou cenou je společnost povinna uhľadit klubu i DPH ve ýši dle
právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Výčtovací faktura _ daňoqý doklad _ bude vyhotoven k datu úhľady faktury dle zákona č.

23512004 Sb. o DPH ve znění pozdějších novel, avšak vŽdy nejpozději k 3l. 12. příslušného
kalendářního roku.

3. Cena dle bodu 1. bude vyúčtována nazák|adě vystaveného daňového dokladu - faktury se

zdanitelným plněním dne 30. 6. 2018.

ľ.
ostatní ujednání

1) Reklamní aprezentaění sluŽby, s výjimkou těch služeb, u nichž je rozsah ěi mnoŽství smlouvou
sjednáno odlišně, budou poskýnuty v sezoně 2,0l8l20l9, ve všech zápasech ELH hľaných ,,A"
muŽstvem klubu na domácím hřišti, vyjma všech přátelských, pohároqých utkání a tumajů
(domácích i zahľaničních) ajednoho domácího utkaní hľaného mimo aľénu.

2) Klub se zavazuje objednat u společnosti po dobu platnosti smlouvy kulturní služby v celkovém
objemu l27.000,- Kč bez DPH, konkľétně
a) Spoleěnost se zavazllje zajistit klubu divadelní představení Zpostele do postele dne 21.6.

2018 , .

b) Spoleěnost se zavazuje poskýnout klubu 4 volné vstupenky do sluŽební lőže za úěęlem
obchodní aakvizićničinnosti klubu, a to 1x měsíěně dle kapacitních možností VČD

3) Klub nezodpovídá za obsahové a qitvarné řešení gľafických reklam z hlediska platných
právních čs. noľem, nese pouze zodpovědnost za kvalitu jeho pľovedení a řádného umístění.

4) Společnost se zavazuje předat klubu logo v elektronické podobě ve formátu AI a EPS.
5) Nebude_li smluvními stranami dohodnuto jinak, platí,že reklamu dle článku II, bodu 1, písmene

c této smlouvy, dodá společnost na svoje náklady. V ostatních případech zajistí qfrobu reklamy
klub na svoje nĺĺklady, maximálně však lx za sezonu.

6) Pokud společnost zménikdykoliv jiŽ odsouhlasené logo, označení, symbol nebo jinou
signalizaci, je společnost povinna nahľadit klubu veškeľé náklady spojené se změnou reklamy.

7) Reklamní plnění vzniklé ztéto smlouvy nesmí byt postoupeno třetím stranám bez předchozího
písemného souhlasu klubu.

v.
ochrana obchodního tajemství

l. Společnost bere na vědomí, Že űdaje o cenách za plnění poskýované na zźkladě této

smlouvy jsou obchodním tajemstvím klubu a současně mají chaľakter důvěľných informací.
Ż. Spoleěnost se zavazuje' Že veškeré skutečnopti spadající do oblasti obchodního tajemství a

důvěrné informace nebude dále ľozšiřovat nebo repľodukovat a nezpŕístupní je třetí stľaně.



Současně se zavazuje, že zabezpečí, aby tato smlouva, jakož i případné další dokumenty
v souvislosti s ní případně vytvořené, v nichŽ by byl uveden údaj o ceně, nebude zpřístupněn
třetím osobám.

3. Společnost se zavazuje omezit poěet zaměstnanců pro styk s obchodním tajemstvím dle této
smlouvy a přijmout účinná opatření pro zamezení úniku infoľmací, jako například zařazení
této smlouvy do evidence svých smluv tak, aby měla společnost přehled o jejím uloŽení a
tato smlouva nemohla být zpřístupněna třetím osobám.

4. V případě, že společnost bude nezbytně potřebovat k zajištění některé své činnosti třetí
stľanu (např. účetní, advokáta apod.) a v souvislosti s ní bude třeba této předat infoľmaci,
která je předmětem obchodního tajemství, můŽe jí předat infoľmace, které jsou předmětem
ochľany dle této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem dľuhé smluvní stľany, a
to za podminky, Že se třetí strana smluvně zaváže k jejich ochľaně. K předání informace
účetní, daňovému poradci a advokátovi klub dává předchozí souhlas již touto smlouvou
s tou podmínkou, že je třeba, aby společnost zajistila' aby týo subjekty dodrŽovaly
mlčenlivost ohledně chľáněné informace.

5. V případě, Že společnost poruší jakoukoli svoji povinnost dle tohoto článku smlouvy' je
povinna uhľadit klubu smluvní pokutu ve výši 50.000'- Kč, za každé jednotlivé poľušení.

vI.
Závérečná ujednání

1. Společnost bere na vědomí, Že klub je povinným subjektem dle zttkona č,. 34012015 Sb., o
registru smluv, v platném znění. Je-li finanční plnění dle této smlouvy vyšší neŽ 50.000,- Kč,
nabývá tato smlouva účinnosti až jejim zveřejněním v ľegistru smluv.

2. Změny a doplfüy této smlouvy |ze provést jen písemným dodatkem.
3. Smlouva je uzavirána ve dvou vyhotovenich, znichžkaŽdá strana obdľží po jednom.

V Pardubicích dne 'y'3,6, Zo/P
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Dušán Salfický
předseda představenstva
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