SMLOUVA O REKLAMĚ
Objednatel

sídlo:
IČO:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
zastoupená:

a
Poskytovatel
Fotbalový klub Krásná Studánka
sídlo:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupen:

Hejnická 322, 460 01 Liberec 31
46744461
ČSOB, pobočka Liberec, účet č. 268307775 / 0300
Lukáš Palán, předseda

uzavírají a tímto již uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto

SMLOUVU O REKLAMĚ
I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět reklamu a propagaci umístěním jeho obchodního
jména ve sportovním areálu Krásná Studánka a prostřednictvím svých internetových stránek.
II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne oboustranného podpisu této smlouvy do
konce roku 201. .
Před uplynutím této doby lze po dohodě smluvních stran trvání smlouvy prodloužit uzavřením
dodatku ke smlouvě.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel je povinen provádět reklamu a propagaci podle této smlouvy řádně a včas.
Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel hrubě porušuje své
povinnosti ze smlouvy a v případě, že reklama bude provedena způsobem, který poškozuje dobré
jméno objednatele.
V tomto případě je poskytovatel povinen vrátit poskytnuté plnění v celé výši.

IV.
Výše odměny a způsob její úhrady
Smluvní strany se dohodly na odměně poskytovatele za provádění propagace a reklamy objednatele
podle této smlouvy ve výši XXX,- Kč bez DPH (slovy: XXX korun českých), poskytovatel není
plátce DPH.
Uvedenou odměnu se zavazuje objednatel zaplatit na účet poskytovatele jednorázově do 10 dnů od
podpisu smlouvy.
Nezaplatí-li objednatel odměnu řádně a včas, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.
V.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoli za nevýhodných
podmínek nebo v tísni, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po
jednom vyhotovení.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Změny a dodatky
smlouvy musí mít písemnou formou.

V Liberci dne

…………………………..
objednatel

Lukáš Palán, předseda
Fotbalový klub Krásná Studánka

………………………………………
poskytovatel
jméno ředitele / jednatele
název firmy

