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Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci při reklamě a propagační činnosti 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REKLAMĚ A PROPAGAČNÍ 

ČINNOSTI PODLE §262 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Název:  SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE 

Sídlo:  Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6 

Zastoupena: Oldřichem Zvolánkem, výkonným ředitelem SSK Vítkovice 

IČ:  00534544 

DIČ:  CZ00534544 

Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300 

Registrovaný u MV ČR pod č.j.VSP/1-207/90-R ze dne 11.5.1990 

(dále jen obstaravatel) 

 

a 

 

Název:    

Sídlo:    

Zastoupena:  

IČ:      

DIČ:     

Bank.spojení:   

Zapsán/registrován u:   

(dále jen objednatel) 

 

Obstaravatel je sdružení sportovních klubů, které vyvíjí mimo jiné obchodní a 

reklamní činnost v oblasti marketingu sportovních událostí a sportovního sponzoringu. 

 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

Reklama a propagace značky objednatele, jejímž účelem je vzájemně prospěšná 

spolupráce mezi oběma stranami v oblasti sportovních akcí a událostí. 

 

III. 

Podmínky spolupráce 

Obstaravatel se zavazuje zajistit objednateli umístění loga dle zadání objednatele při 

sportovních akcích od 1.5.2010 do 31.12.2010 na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích: 

a) logo objednatele o rozměrech  3x1m – 1ks na stadiónu po celý rok 2010,  

b) logo objednatele v tiskových materiálech vydávaných k závodům, 

pořádaných AK SSK Vítkovice po celý rok 2010 – plakáty, propozice, atp. 

c) panel 1x3m na mezinárodním mítinku Zlatá tretra Ostrava IAAF World 

Challenge 26.-27.5.2010 na rozcvičovacím stadionu 

d) umístění loga na webových stránkách SSK 

 

IV. 



 

Doba trvání smlouvy 

Tato reklamní smlouva se sjednává na dobu určitou a to od  1.5.2010 do 31.12.2010 na 

akce pořádané SSK VÍTKOVICE. 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

Za zajištění reklamy a propagace v rozsahu uvedeném v čl.III. této smlouvy se 

zavazuje objednatel uhradit celkovou částku ve výši ………………Kč (…………………) 

vč.příslušné sazby DPH (§9,odst.1.zákona o DPH) na základě faktury, vystavené 

obstaravatelem.  

 

VI. 

Náhrada škod a smluvní pokuta 

V případě, že kterákoliv ze smluvních stran způsobí druhé straně škodu porušením své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo obecně platných právních předpisů, bude tato 

strana povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta je dohodnuta 

ve výši  0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

VII. 

Zvláštní ustanovení 

1. Obě strany mají možnost vypovědět tuto smlouvu pouze na základě závažného 

porušení některého z ustanovení této smlouvy. Výpověď musí mít písemnou formu. 

2. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet následujícím dnem po doručení 

písemné výpovědi druhé straně. Veškeré změny této smlouvy se mohou provádět 

pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemně, formou dodatku. 

3. Obstaravatel se zavazuje vyhotovit pro objednatele fotodokumentaci výše uvedených 

reklam. 

4. Náklady na vyhotovení a umístění veškerých reklamních aktivit dle této smlouvy nese 

obstaravatel. Tento je zároveň povinen na svůj náklad provádět údržbu a opravy 

reklam a odstraňovat veškeré závady a škody na nich vzniklé. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. 

 

datum:…………………    datum:………………………. 

 

     ……………………………..   ………………………………. 

     za obstaravatele     za objednatele 

  



 

Příloha č. 2: Darovací smlouva 

Darovací smlouva 
dnešního dne byla uzavřena mezi: 

 

SRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE 
Zastoupené Oldřichem Zvolánkem, výkonným ředitelem, jejímž jménem jedná 

se sídlem Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6 

IČ: 00534544 

DIČ: CZ00534544 

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300 

Registrace u MV ČR pod j.č.: VSP/1-207/90-R ze dne 11.5.1990 

(dále obdarovaný) 

 

a 

 (dále jen dárce) 

 

tato darovací smlouva 

   

I. 

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému v souladu s ustanovením § 20 odst.8 zákona č.586/1992 

Sb. ve  znění novel na podporu rozvoje tělesné výchovy a sportu peněžní 

částku:………………………Kč(slovy …………………………………..) na rok 2011. 

 

II. 

Částka je určena pro sportovní přípravu atleta atletického klubu SSK Vítkovice. 

Obdarovaný se zavazuje použít dar pro výše zmíněný účel. 

 

Dárce nepožaduje po obdarovaném žádné protislužby. 

 

III. 

Dar byl dárcem předán, což obdarovaný stvrzuje níže svým podpisem. 

 

 

IV. 

Obdarovaný dar přijímá. 

 

 

 

V Ostravě dne: ……………………. 

 

 

 

________________________________                                _________________________________ 

                 obdarovaný                          dárce 

 


