
SMLOUVA O REALIZACI REKLAMY 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  DURA-LINE CT, s.r.o. 
    

(dále jen „Objednatel“) 
 
   a 
 
Poskytovatel:  Město Kroměříž 

    
   (dále jen „Poskytovatel“) 
    

společně též jako „smluvní strany“ 
 

I. 
1. Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje provést pro Objednatele reklamu, a to formou 
zveřejnění loga Objednatele způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy na akci 
„Vybarvený běh“ konané dne 11. 6. 2016 v Kroměříži na Velkém náměstí (dále jen „akce“).  
2. Logo Objednatele (i) bude vyznačeno na plakátech informujících o akci, (ii) banner s logem bude 
umístěn na náměstí v Kroměříži v den konání akce (banner bude mít velikost 150 x 38 cm), (iii) logo 
bude umístěno na webových stránkách: www.vybarvenybeh.cz.  
3. Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli ve lhůtě do …… dnů po ukončení akce 
průkaznou fotografickou dokumentaci reklamy provedené dle odst. 2 bodů (i), (ii) tohoto článku 
smlouvy. 
 

II. 
1. Objednatel se zavazuje za provedenou reklamu dle čl. I této smlouvy zaplatit Poskytovateli 
odměnu ve výši 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých.  
2. Odměnu ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy uhradí Objednatel Poskytovateli 
na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany na 14 dnů 
ode dne jejího doručení Objednateli. Poskytovatel vystaví fakturu a doručí ji Objednateli nejpozději 
k 27. 05. 2016. 
 
 

III. 
1. V případě neplnění či porušení závazků a povinností z této smlouvy vyplývající jednou smluvní 
stranou, má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení, tj. ukončení 
smluvního vztahu, nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení 
smluvní straně, vůči níž odstoupení směřuje. V písemném oznámení o odstoupení od této smlouvy 
musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje neplnění či porušení závazků a/nebo povinností 
z této smlouvy vyplývající s uvedením odkazu na předmětné ustanovení této smlouvy, které je 
porušováno či neplněno, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné.  
 
 

IV. 
1. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 
které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tyto smlouva ve svém úplném znění byla uvedena na 
webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

http://www.vybarvenybeh.cz/


ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 
4. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným či 
nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude 
dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo 
nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či 
nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech shodné právní síly, kdy Poskytovatel obdrží po 
dvou vyhotoveních a Objednatel po jednom vyhotovení. 
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.  

 
 
 
V Tlumačově dne 1.4.2016                V Kroměříži dne 7.4.2016 
za Objednatele:       za Poskytovatele: 
 
 
Ing. Pavel Žák, v.r.      Mgr. Jaroslav Němec, v.r. 
……………………………………………     ………………………………………… 
Ing. Pavel Žák, jednatel      Mgr. Jaroslav Němec, starosta 


