
Smlouva o reklamě
uzavřená mezi:

ra: MĚSTSKÝ UŘA
BOCHOV

Zpracovatel:

PO
Dosio: -7,09. 22 1300

Ha$o|5G>^c?|AM^C).: PL: ^
č. dop. zas.

NP počet/druli:
Marius Pedersen a.s.
se sídlem: Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09
IČO: 42194920, DLČ: CZ42194920
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
zastoupená: Miroslavem Turkem, oblastním manažerem, na základě plné moci
(dále jen objednatel)

a

Město Bochov
se sídlem: Bochov, Náměstí Míru 1, PSČ 364 71
IČO: 00254444, DIČ: CZ00254444
zastoupená: Miroslavem Egertem, starostou města
bankovní spojení: KB K. Vary, č. u. 2221341/0100
(dále jen zhotovitel)

PP/PL;

1. Předmět smlouvy

1.1. Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje za řádné zajištění reklamy a propagace,
v souladu s dále sjednaným, zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v či. 3. této smlouvy.

2. Závazky smluvních stran

2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svoje náklady a odpovědnost reklamu a propagaci
objednatele prostřednictvím:
a) zavěšeného reklamního banneru s uvedením názvu a loga objednatele na akci „Jarmark a
oslavy 697. výročí udělení městských práv Bochovu", která se bude konat dne 17.9.2022
v Bochově,

2.2. Výrobu a dodání reklamního panelu zajistí na svoje náklady objednatel. Dodání názvu a
loga v potřebném formátu zajistí na svoje náklady objednatel. Pokud výrobu či dodání jakékoli
věci či označení či loga (dále jen „prostředek reklamy") zajišťuje zhotovitel, musí mít předchozí
písemný souhlas objednatele s finálním provedením prostředku reklamy.

2.3. Součástí závazku zhotovitele je zajištění umístění/instalace prostředku reklamy na
sjednaném místě/prostoru, zajištění údržby a péče o prostředek reklamy, odinstalování
prostředku reklamy po skončení sjednané doby a předání prostředku reklamy zpět objednateli,
odstranění veškerých případných škod po odstranění prostředku reklamy (uvedení
předmětného místa do původního stavu), zajištění veškerých práv/právního titulu k řádnému
umístění prostředku reklamy a provedení reklamy a propagace dle této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli fotodokumentaci prokazující průběh plnění
předmětu této smlouvy a splnění závazků objednatele nejpozději do 30.9.2022.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na vyžádání objednatele předložit objednateli jakékoli
požadované doklady a informace prokazující řádné plnění této smlouvy a dále bezodkladně
poskytnout objednateli veškerou součinnost, pokud to bude vhodné či nezbytné s ohledem na
prokázání plnění správním orgánům, zejména správci daně.
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2.5. Zhotovitel není, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, oprávněn zajistit
splnění jakéhokoli svého závazku či povinnosti jakoukoli třetí osobou, l v případě plnění
jakéhokoli závazku či povinnosti prostřednictvím třetí osoby zůstávají zcela zachovány
závazky, povinnosti a odpovědnost zhotovitele vůči objednateli.

2.6. Zhotovitel je při plnění povinností a závazků z této smlouvy povinen postupovat dle pokynů
objednatele.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, pro případ prodlení s plněním jakékoli svojí povinnosti či závazku
plynoucích z bodu 2.4. této smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení s plněním jakékoli jednotlivé zajištěné
povinnosti či závazku.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, pro případ porušení jakékoli svojí povinnosti či závazku plynoucích
z bodů 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. této smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jakékoli jednotlivé porušení zajištěné povinnosti či
závazku.

2.9. Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvní
strany na náhradu újmy (škody) způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti,
a to náhrady újmy (škody) ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní strany
sjednávají povinnost odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně škodu i
nemajetkovou újmu.

2.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že i v případě, pokud porušující strana uhradí druhé
smluvní straně sjednané či zákonné úroky z prodlení z titulu porušení povinnosti či závazku,
zůstává zachováno právo poškozené neporušující strany na náhradu celé škody vzniklé
v důsledku porušení takové předmětné povinnosti či závazku.

2.11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel
poruší jakýkoli svůj závazek či povinnost, resp. bude v prodlení s plněním jakéhokoli závazku
či povinnosti, plynoucí z této smlouvy a svoje porušení či prodlení nenapraví, včetně
odstranění veškerých důsledků vzniklých objednateli a nahrazení jakékoli újmy objednateli, ani
do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy objednatele.

•<

3.Cena

3.1. Za poskytnutí služeb uvedených v či. 2 této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli
dohodnutou cenu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). K této částce bude připočtená
DPH podle platných právních předpisů.

3.2. Veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazků a povinností dle této
smlouvy jsou zahrnuty ve výše sjednané odměně.

3.3. Cena bude uhrazena na výše uvedený účet zhotovitele do 14 dnů po doručení řádného
daňového dokladu (faktury) odpovídajícího této smlouvě a právním předpisům objednateli.
Zhotovitel je oprávněn fakturu odpovídající výše sjednanému vystavit a doručit objednateli po
oboustranném podpisu této smlouvy.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude řádně a včas plnit
veškeré své daňové a odvodové povinnosti uložené platnými právními předpisy. Zhotovitel se
zavazuje a potvrzuje, že není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a že veškeré
bankovní účty jím uváděné při smluvním styku, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou
řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty ve
znění změn a doplňků („v této smlouvě také jen jako „Spolehlivý bankovní účet"). Zhotovitel se
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zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních a závazcích
uvedených výše v tomto bodě smlouvy, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti
písemně informovat objednatele a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu.
V případě, že objednatel uhradí jako ručitel příslušnému správci daně jakoukoliv částku
z důvodu porušení jakékoliv daňové povinnosti zhotovitele v souvislosti s plněním na základě
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel do deseti dnů od doručení výzvy, zaplatit objednateli
veškeré jím uhrazené prostředky příslušnému správci daně. Ujednání tohoto odstavce
smlouvy má trvat i v případě, že dojde jakýmkoliv způsobem k ukončení této smlouvy.

3.5. V případě, že zhotovitel na faktuře (daňovém dokladu) uvede jiný než Spolehlivý bankovní
účet, je objednatel oprávněn vrátit takový daňový doklad zpět zhotoviteli k vystavení nového
řádného daňového dokladu. Pokud objednatel svoje oprávnění využije, nejedná se podle
dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad a zhotoviteli nevzniká právo na
zaplacení ceny do doby doručení řádně vystaveného daňového dokladu, včetně uvedení
Spolehlivého bankovního účtu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je dle svého uvážení oprávněn, zejména pokud
nastane jakákoliv okolnost zakládající riziko vzniku jeho ručení za nezaplacenou daň ze strany
zhotovitele (např. zhotovitel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako
nespolehlivý plátce či zhotovitel bude žádat splnění závazku na jiný bankovní účet než
Spolehlivý bankovní účet), nikoliv však povinen, využít institutu zvláštního způsobu zajištění
daně ve smyslu § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či
obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního
předpisu) a zaplatit část za řádné zajištění reklamy a propagace odpovídající výši dani
z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně
zhotovitele.
Pro případ postupu objednatele v souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly tak, že
zaplacením částky ve výši daně z přidané hodnoty za zhotovitele na účet správce daně
zhotovitele a zaplacením zbylé části ceny za řádné zajištění reklamy a propagace (ceny bez
daně z přidané hodnoty) přímo zhotoviteli je považováno za řádné a úplné splnění závazku
objednatele uhradit příslušnou účtovanou cenu za řádné zajištění reklamy a propagace.Pokud
objednatel nevyužije svého oprávnění dle výše sjednaného, splní svůj závazek uhradit
sjednanou cenu za řádné zajištění reklamy a propagace zaplacením na účet zhotovitele, a to
i jiný účet než uvedený na faktuře, pokud na faktuře nebude uveden Spolehlivý bankovní účet.

4. Závěrečné ujednání

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma smluvními
stranami do 30.9.2022. Změny a doplňky této smlouvy lze provést jen písemným dodatkem
oboustranně odsouhlaseným. Změna smlouvy jinou, než písemnou formou se nepřipouští. Při
porušení ujednání lze od smlouvy písemně odstoupit.

4.2. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

4.2. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků. Smlouva je uzavřena jako smlouva dle
§ 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku,
a nebude se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností
tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr
znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným
snížením hodnoty předmětu plnění.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí
s výší ceny dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda by se, byť i potenciálně mohlo jednat
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o cenu neúměrnou. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena za plnění dle této
smlouvy.

4.6. Objednatel prohlásil před uzavřením této smlouvy a prohlašuje i v textu této smlouvy (resp.
v jejím návrhu), že: má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li mezi nimi
dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených a/nebo
smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených, dosažením shody o jen
některé náležitosti.a/nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání,
na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují; požaduje uzavření smlouvy
písemnou formou a nechce být smlouvou vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami
dodržena; vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní
podmínky.

4.7. Smluvní strany sjednávají povinnost odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně
škodu i nemajetkovou újmu.
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