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Smlouva O reklamě 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších 

předpisů (dálejen ,,smlouva`“) 

Smluvní strany: 

Karlovarský kraj 
se sídlem: Závodní 353/88, 360 O6 Karlovy Vary 
IČoz 70891168 
DIČ; CZ70891168 
zastoupený: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka 
bankovní spojení: ˇ' ` “ "ˇ:“' '" 9' 

číslo účtu: 
variabilní Symbol: 
datová stránka: 
administrující odbor: ›vy 
(dále jen ,,paI“[ne1`“) 

El 

Sedlecký kaolin a.s. 
se sídlem: Božičany 167, 362 25 Božičany 
IČO; 63509911 
DIČ; CZ6990004138 
právní forma: akciová společnost 
zastoupený: Bc. Vojtěch Zítko, BSC., předseda představenstva 

lng. Radomil Gold, místopředseda představenstva 
registrace ve veřejném rejstříku: zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
V Plzni, oddíl B, vložka 501 
datová stránka: 
plátce DPH: ano 
(dále jen „společnost“) 
(společně jako ,,smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu:

1V 
Clánek I. 

Základní ustanovení 

1.1 Předmět Smlouvy 
Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů při obchodní spolupráci smluvních stran, 
konkrétně vytvoření právního rámce pro poskytnutí vzájemného p1`otiplnění a zároveň uhrazení 
takových protiplnění. Vzájemná spolupráce spočívá v tom, že partner zajistí Společnosti 
reklamu, a to dle čl. II. smlouvy, a Společnost zaplatí za to partnerovi odměnu dle čl. Il. 

Smlouvy.



1.2 Základní závazek partnera 
Partner se touto smlouvou zavazuje provádět pro společnost po dobu trvání Her IX. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2020 pořádaných partnerem V termínu od 19. do 24. 1. 2020 (dále 
jen ,,akce“) reklamu V rozsahu a způsobem uvedenými ve smlouvě. 

1.3 Základní závazek společnosti 
Společnost se touto smlouvou zavazuje zaplatit partnerovi odměnu stanovenou 
V čl. II. odst. 2.1 písm. b) smlouvy a za podmínek stanovených smlouvou. 

Čıánøk II. 
Povinnosti smluvních stran a platební podmínky 

2.1 Partner a Společnost se dohodli na vzájemném plnění tímto způsobem: 
a) partner se zavazuje společnosti provádět reklamu následující formou: 

0 prezentace loga na tiskových konferencích pořádaných v souvislosti S konáním 
ODM, 

0 prezentace loga na oficiálních tiskovinách vydávaných V rámci ODM, 
0 prezentace loga na webových facebookových stránkách ODM, 
0 prezentace loga společnosti prostřednictvím umístění loga na Logowallu na 

promo akcích ODM, v rámci aktivit pro vybrané Školy, na všech partnerských 
Sportovištích a v Olympijském domě V Karlových Varech (SPA HOTEL 
THERMAL) V termínu 19. - 23. l. 2020. 

0 poskytnutí 2 ks VIP akreditace na kompletní doprovodný program ODM - 

slavnostní zahájení 19. 1. 2020 a zakončení 23. 1. 2020, 
0 prezentace loga v rámci oficiálního reklamního spotu ODM, který bude vysílán 

na LED obrazovkách na Sportovištích a V rámci ceremoniálů, 
0 poskytnutí plochy pro promo koutek partnera V Olympij ském domě 

V Karlových Varech (SPA HOTEL THERMAL) V termínu 19. 1. - 24. 1.2020, 
0 možnost darování dárkových předmětů sportovcům nebo Všem akreditovaným 

účastníkům ODM. 

b) společnost se smlouvou zavazuje zaplatit partnerovi smluvní odměnu za provedení 
reklamy dle písm. a) ve výši 121.000 Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun 
českých) včetně DPH V zákonem předepsané výši. 

2.2 Partner po nabytí účinnosti smlouvy vystaví zálohovou fakturu, znějící na částku 
121.000 Kč (slovy: Sto dvacet jedna tisíc korun českých) včetně DPH V zákonem předepsané 
výši, která představuje celkovou cenu reklamního plnění. 

2.3 Společnost fonnou zálohy zaplatí smluvní odměnu uvedenou V odst. 2.1 ve výši 121.000 
Kč (Slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých) Včetně DPH V zákonem předepsané výši, 
nejpozději do 20 dnů od obdržení zálohové faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní 
účet partnera uvedený V záhlaví smlouvy. 

2.4 Cena za provedené reklamní plnění bude uhrazena zálohově na základě odst. 2.2 
azúčtována po skončení akce na základě konečné faktury vystavené' ze strany partnera 
nejpozději do 15 dnů po ukončení akce, kde bude uvedena celková cena reklamního plnění, na 
základě skutečně provedeného reklamního plnění dle dokumentace O provedené reklamě dle 
článku 3.3.
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Článek III. 
Dalsı podmínky 

3.1 Partner je povinen odměnu použít pouze na náklady vzniklé V souvislosti S pořádáním 
akce.

p 

3.2 Společnost je povinna partnerovi poskytnout veškeré podklady nezbytné 
k realizaci předmětu smlouvy, a to V elektronické podobě (,,logo V křivkách“) nejpozději při 
podpisu smlouvy. 

3.3 Partner je povinen po ukončení akce předložit společnosti příslušné doklady osvědčující 
provedení reklamního plnění. 

3.4 Společnost je oprávněna kontrolovat plnění reklamní činnosti prováděné partnerem. 

3.5 V Souvislosti S plněním předmětu Smlouvy má společnost právo seznámit se S účetní 
Závěrkou partnera. 

Článek Iv. 
Společná a Závěrečná ustanovení 

4.1 Pravomoc soudů 
Všechny spory vznikající Z této smlouvy a V souvislosti S ní se smluvní strany dohodly řešit 
vzájemnou partnerskou dohodou. V případě, že nebude možné nalézt řešení dohodou mezi 
smluvními stranami, budou rozhodovány příslušným soudem České republiky V souladu se 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

4.2 Občanský zákoník 
Práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 

4.3 Platnost a účinnost Smlouvy 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 24. l. 2020, popř. do celkového vypořádání závazků 
smluvních stran vzniklých Z této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřej nění V registru smluv V souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinrıosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a případných dodatků ke smlouvě V registru smluv 
provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu druhé Straně: datová 
schránka 

4.4 Dodatky ke smlouvě 
Veškeré změny smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím písemných dodatků. Změna 
formy dodatků musí být dohodnuta písemně. 

4.5 Význam nadpisů _ 

Nadpisy použité nad jednotlivými texty Smlouvy jsou pouze formálního charakteru 
a V žádném případě nemají vliv na obsah těchto ustanovení.
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4.6 Odstoupenı od smlouvy 
Vpřípadě podstatneho porušení povinností stanovených touto smlouvou jednou Smluvní 
stranou má druhá smluvní strana právo jednostranně odstoupit od smlouvy. Za podstatné 
porušení povinností stanovených touto smlouvou se považuje porušení povinností stanovených 
v čl. II. a čl. III. odst. 3.1 smlouvy. 

4.7 Partner ve smyslu ustanovení § 23 Zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské Zřízení), 
ve Znění pozdějších předpisů potvrzuje, že tato smlouva byla schválena Radou Karlovarského 
kraje dne 2. Září 2019 usnesením Č. RK 1079/O9/l9. 

4.8 Počet stejnopisů 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá Ze smluvních stran obdrží 
jeden vyhotovený stejnopis. 
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Za správnost: Bc. Lenka 
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