
SMLOUVA O PROPAGACI A REKLAMĚL
uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst,2 zák,č. B9l2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany:

NoVoSTRnŠecxÉ REAL|TY

Mirek Loskot s.r.o.

se sídlem Anny Letenské 3417,Yinohrady, 120 00 Praha 2

tčo: ozzs7330

zastoupená Miroslavem Loskotem

,' brnkovní spojení: Moneta Bank, číslo účtu: 227042889/0600

(dále jen ,,objednate!") na straně jedné

a

Sokol Lodenice, spolek

se sídlem Lodenice 40,270 64 Mšec

tčo: +lolzlal
DlČ: CZ47O12781

zastoupená Ladislavem Náprstkem, předsedou spolku

bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 47047041/5500

(dále jen ,,poskytovatel") na straně druhé

l.

Předmět smlouvy

1, Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout ve prospěch objednatele

reklamní plnění, a to umístěním reklamy (odkazu) na internetových stránkách

www,soko1-1odenice.cz poskytovatele, Reklama (odkaz) na stránkách bude

umístěna od 1,7,2020 do 30. 6.2021

2. Objednatel za reklamní plnění řádně poskytnutá dle této smlouvy zaplatí

poskytovateli ujednanou finanční odměnu.

tL
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1,

Il.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel zavazuje se poskytovat plnění dle této smlouvy řádně, včas a

v nejvyšší kvalitě, Veškeré věci, jednání čijiné obdobné skutečnosti, které jsou

potřebné k naplnění účelu této smlouvy a k jejichž opatření či provedení není

dle této smlouvy výslovně zavázán objednatel, zavazuje se zajistit, popř.

provést poskytovatel, a to na vlastní náklad.

Poskytovatel se zavazuje předat objednateli dokumentaci dokládající řádné

poskytnutí všech reklamních plnění dle této smlouvy, dále jen odkaz na

www.soko|-|oden ice,cz .

Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy mu nebrání ničeho

v řádném plnění této smlouvy a že mu nejsou známy žádné překážky, které by

mu bránily v plnění veškených jeho závazků a povinností ztéto smlouvy nebo

v souvislosti s ním.

Poskytovatel zavazuje se postupovat při plnění této smlouvy nebo

v souvislosti s ním tak, aby nepoškodil či neznevážil dobré jméno objednatele.

lll.

Cena a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně poskytnuté reklamní

plnění dle této smlouvy celkovou finanční odměnu ve výši 5.000,- Kč

(slovy: Pěttisíckorun), Objednatel uhradí poskytovateli sjednanou odměnu

na základě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného poskytovatelem

do 14 dnů od podpisu této smlouvy.

Odměna za reklamní plnění dle odst. 1. tohoto článku bude objednatelem

uhrazena na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,

Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka

nejpozději v den splatnosti uhrazena hotově.

2,

3.

4,

1,
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/ 4. Fakturační adresou je adresa sídla objednatele.
§

V.

Odstoupení od smlouvy

1, Od této smlouvy je možno odstoupit v případec h a za podmínek stanovených

občanským zákoníkem.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
poskytovatel:

a) neposkytl předmět plnění uvedený v čl. l této smlouvy nebo dokumentaci

; dle čl. ll. této smlouvy, řádně a včas;
L b) porušil kteroukoli ze svých povinností ujednaných'v čl. ll. těto s6nfg,uvy;

.'

, .;..,] !

3, Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupením od smlouvy

smlouva zan|ká a smluvní strany jsou povinny vrátit sijiž poskytnutá plnění.

Vl.

závěrečná ustanovení

1, Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma

smluvními stranami.

!, 2, Jakékoliv změny a doplňky této ,smlouvy jsou možné pouze formou
\L

písemných, jednotlivě číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními

stranami.

3, Právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy

ČR, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva je provedena v počtu dvou vyhotovení, z nichž po jednom obdrží

každá ze smluvních stran.
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L5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je svobodným a

omyluprostým projevem jejich vůle, že si tuto náležitě přečetly, jejímu obsahu

rozumí a s tímto bez výhrad souhlasí, což níže stvrzují svými vlastnoručními

podpisy.

za objednatele

NoVoSTRnŠrcxÉ REALlry

V Novám Strašecí, dne 22,6,2020

Miroslav Loskot

za poskytovatele

Sokol Lodenice, spolek

V Lodenice, dne 22,6.2020

Ladislav Náprstek

předseda spolku

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40
270 64 Mšec

lčo: +lo 12 7B7 l5
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