TJ FS Napajedla, z.s.
Sportovní a tělovýchovná činnost

SMLOUVA O REKLAMĚ
TJ FS Napajedla, z.s.
Se sídlem: Komenského 304, 763 61, Napajedla
IČ: 00209821
zastoupená: Bc. Lukášem Smyčkem‘, sekretářem zapsaného spolku
(dále jen „poskytovatel“)
a
XXXXXXXXXX, s.r.o.
Se sídlem: XXXXXXXXX
IČ: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXX
zastoupená: XXXXXXXX, jednatelem
(dále jen „objednatel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
tuto
Smlouvu o reklamě
1. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele poskytnout reklamní plochy
a realizovat reklamu v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
1.2. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté reklamní služby dle této smlouvy zaplatit
poskytovateli dohodnutou cenu.
2. Specifikace poskytovaných reklamních služeb
2.1. Poskytovatel zajistí:
2.1.1. umístění panelu s logem objednatele o rozměrech XX x XX m na kovové konstrukci za
brankou jih bývalého škvárového hřiště v areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová
v Napajedlech;
2.1.2. umístění panelu s logem objednatele o rozměrech XX x XX m na kovové konstrukci za
brankou sever bývalého škvárového hřiště v areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová
v Napajedlech;
2.1.3. umístění panelu s logem objednatele o rozměrech XX x XX m na vnitřní stranu cihlové zdi
východ areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová v Napajedlech;
2.1.4. umístění loga objednatele na přední straně triček fotbalových dresů hráčů B týmu mužů
poskytovatele;
2.1.5. umístění loga objednatele na svých webových stránkách www.tjnapajedla.cz;
2.1.6. zveřejněné loga objednatele ve svém programu vydávaném na každém utkání hráčů
fotbalového A mužstva;
2.1.7. zveřejnění loga objednatele na zvacích plakátech fotbalových týmů poskytovatele.
2.2. Objednatel zajistí realizování reklamy v podobě reklamních panelů;
2.3. Poskytovatel zajistí realizování reklamy v podobě umístění loga na výše zmíněných dresech,
webových stránkách spolku, v programu a zvacích plakátech.
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3. Cena a platební podmínky
3.1. Cena za služby poskytnuté podle této smlouvy je cenou smluvní a byla dohodou smluvních stran
stanovena na částku XXX,- Kč (slovy xxx);
3.2. Objednatel se zavazuje cenu za poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů od podepsání této smlouvy
a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.
4. Platnost a účinnost smlouvy
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od X.X.2016 do X.X. 2016.
4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.3. Kterákoli strana může od této smlouvy odstoupit v případě, že je druhá smluvní strana v prodlení
s plněním povinností podle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do
15 dnů od písemného upozornění druhé smluvní strany.
5. Všeobecná ustanovení
5.1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci
smluvních stran.
5.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Napajedlech dne XX. srpna. 2016

Poskytovatel TJ FS Napajedla, z.s.
Zastoupený
Sekretář Bc. Lukáš SMYČEK

Objednatel XXXXXXXX, s.r.o.
Zastoupená
Jednatel XXXXXXXXXX

