
Smlouva o propagaci SCLLD MAS Hanácké Království 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany: 

 
MAS Hanácké Království, z.s. 
Se sídlem Šrámkova 19, Grygov 
IČO: 26661128 
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 6326 od 1. ledna 2014 
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubáčkem, předsedou 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 
XXXX 
Se sídlem ……….. 
IČO:……….. 
Bankovní spojení: ……………. 
Zastoupený: ………………….. 
(dále jen „Poskytovatel“). 
 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1.1. Poskytovatel se zavazuje, že na společenské akci s názvem ……….. v …………… dne ………… 
poskytne prostor k propagaci a animaci SCLLD  Objednatele v uvedeném rozsahu. 
1.2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit smluvenou cenu. 
 
 

II. DOBA PLNĚNÍ 
 
Doba plnění je stanovena na dobu (datum) dle bodu 1.1., a to od……. do ……… hod., a to 
v dohodnutém rozsahu dle čl. III. 
 
 

III. ROZSAH PLNĚNÍ 
 
Poskytovatel se zavazuje, že v rámci akci dle bodu 1.1., je povinen: 

- poskytnout výstavní plochu k prezentaci SCLLD MAS Hanácké Království, a to 
prostřednictvím umístění banneru, plachty či jiného nosiče, 

- umožnit pracovníkovi MAS prezentaci, propagaci SCLLD 
- uveřejnit logo MAS Hanácké Království společně s větou „Akce je podpořena SCLLD 

MAS Hanácké Království“ na všech propagačních materiálech týkajících se akce a na 
webových stránkách akce nejméně 2 týdny před začátkem akce samotné, jsou-li 
zřízeny,  

- na vyžádání umožnit pracovníkům MAS Hanácké Království realizace workshopu či 
semináře zaměřeného na propagaci a animaci SCLLD MAS Hanácké Království 



 
IV.  CENA 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za poskytnutí propagace a reklamy v celkové výši ….,- 
Kč. Objednatel není plátcem DPH. Uvedená cena je konečná. 
4.2. Smluvní cena dle článku 4.1. bude uhrazena Objednatelem až po předložení dokladů o 
plnění předmětu smlouvy. 
4.3. Doklady o plnění předmětu smlouvy musí obsahovat: 
- popis realizace dle čl. I. smlouvy (datum konání akce, počet účastníků, průběh akce, způsob 
vlastní propagace SCLLD, vše max. 1x A4) 
- fotodokumentace (2 x záběry z akce, 2x záběry na propagaci)  
vše v listinné nebo elektronické podobě. 
4.4. Faktura za realizaci propagace a reklamy bude vystavena Poskytovatelem do týdne po 
době plnění dle čl. II. této smlouvy, lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli.  
Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti stanovené zákonem a přílohu dle bodu 4.3. V tomto případě je Poskytovatel 
povinen vystavit opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena na 
bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Poskytovatel na faktuře uvede následující text: „Na základě smlouvy o propagaci uzavřené 
dne …………… Vám fakturujeme za propagaci a animaci SCLLD MAS Hanácké Království 
v rozsahu stanoveném smlouvou …………,- Kč.“. 
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
5.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 
5.3. Tato smlouva smí být měněna nebo doplňována pouze písemnými, řádně očíslovanými 
dodatky nebo dohodami. 
5.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu dobře přečetly, že jí rozumí a na důkaz své 
vážné a svobodné vůle ji stvrzují svými podpisy. 
 
 
V Grygově dne ……….. 
 
 
Za Poskytovatele:    Za Objednatele: 
 
 
 
 
...................................................  ..................................................... 
 xxxxxxxxxxxx     Ing. Tomáš Kubáček  
      Statutární zástupce  Předseda MAS Hanácké Království 
 


