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SMLOUVA O PROVEDENÍ REKLAMY A PROPAGACE 
dle § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

 

Objednatel:     

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

se sídlem:   Jahodová 60, 620 00 Brno              

IČ:                 480 35 599   

DIČ:   CZ 480 35 599    

Zastoupená:  Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  

   Ing. Mirko Zemanem, ředitelem oblasti Brno 

Tel: +420 545 220 006, e-mail: office-brno@swietelsky.cz 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032      

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300 

(dále jen „objednatel“) 

 

Poskytovatel: 

Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 

Se sídlem:   Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ:    44992785 

DIČ:   CZ44992785 

zastoupená   Radomírem Vondrou, starostou městské části 

Bankovní spojení: 19-16622621/0100 – Komerční banka, a.s. 

(dále jen „Městská část Brno-Tuřany“ nebo jen „poskytovatel“) 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provést reklamu a propagaci firmy objednatele v rámci konání 

kulturních akcí v městské části Brno-Tuřany v roce 2023.  

Reklamní plnění poskytovatele spočívá: 

- ve zveřejnění loga objednavatele na webu poskytovatele v sekci „Partneři kulturních akcí“ s proklikem 

na webové stránky objednatele, neprodleně po nabytí platnosti této smlouvy do konce roku 2023, 

- uvedení loga objednatele na tiskových materiálech (roll up banneru) na Společenském plesu městské 

části Brno-Tuřany, který se uskuteční dne 27. 1. 2023 ve sportovní hale Měšťanská 23, 620 00 Brno 

(dále jen „akce“).    

1.2. Objednatel poskytovateli předá příslušné podklady (logo) v dostatečném předstihu. 

1.3. Dokumenty prokazující poskytnuté plnění (fotodokumentace) se poskytovatel zavazuje předat objednateli 

postupem uvedeným ve čl. II této smlouvy.  

 

II. Odměna a platební podmínky 

2.1. Cena za služby poskytnuté dle čl. II. byla stanovena na částku 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). 

2.2. K uvedené ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. V ceně za provedení předmětu smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží. 

2.4. Poskytovatel vystaví do 15 dnů po prokazatelném splnění předmětu smlouvy daňový doklad, který bude 

splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se 

splatností 14 dní ode dne doručení objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu bude fotodokumentace 

akce. 
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2.5. Platba proběhne převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

III. Platnost a účinnost smlouvy 

3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu 

určitou do ukončení reklamní činnosti. 

3.2. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní dobou bez 

udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne následujícího po doručení písemné výpovědi. 

 

IV. Odpovědnost 

4.1. Objednatel zaručuje poskytovateli, že logo, produkty a užité slogany nejsou v rozporu s právními normami 

českého právního řádu a neporušují ani práva třetích osob. 

4.2. Poskytovatel je povinen při poskytování reklamních a propagačních služeb jednat s náležitou, odbornou 

péči a podle pokynů objednatele. 

4.3. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom dobré pověsti objednatele a zavazuje se, že v blízkosti reklamní 

cedule objednatele nebude umístěna žádná reklama, která by byla v rozporu s Kodexem reklamy vydaným 

Radou pro reklamu, tj.  která by např. porušovala normy slušnosti a mravnosti, urážela lidskou důstojnost, 

národnostní, rasové nebo náboženské cítění apod.  

Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel si zejména nepřeje, aby v blízkosti reklamní cedule objednatele 

byly umístěny reklamní předměty, které by propagovali erotický, hazardní a obdobný průmysl.  

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

5.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky. 

5.3. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4. Smluvní strany prohlašují, že za písemnou formu považují elektronickou komunikaci prostřednictvím výše 

uvedených e-mailových adres. 

5.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka 
Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 8/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 16. 1. 2023. 

 

 

V Brně dne …………. V Brně dne …… 

Za objednatele: Za poskytovatele: 

 

 

 

..................................................                             ............................................. 

Bc. Vladimír Lesovský Radomír Vondra 

vedoucí odštěpného závodu    starosta městské části 

 

 

 

..................................................                               

Ing. Mirko Zeman  

ředitel oblasti Brno 


