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Město Trutnov
IČO: 00278360
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Zástupce: Mgr. Ivan Adamec, starosta města
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
E-mail: podatelna@trutnov.cz
Bankovní spojení: 124601/0100
jako objednatel, na straně jedné, (dále též jen objednatel),

a
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
IČO: 47462965
Sídlo: Na Nivách 568, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí
Zástupce: Bc. Petr Musil, předseda
Adresa pro doručování: Na Nivách 568, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí
E-mail: muna.trutn@centrum.cz
Bankovní spojení: 26631601/0100
jako poskytovatel služeb, na straně druhé, (dále též jen poskytovatel),
uzavírají spolu na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, v souladu
s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ
REKLAMNÍCH A PROPAGAČNÍCH
SLUŽEB
Preambule
Poskytovatel je provozovatelem basketbalového oddílu profesionálních hráček BK LOKO
Trutnov se svou stabilní účastí v nejvyšší republikové soutěži – Ženské basketbalové lize.
Město Trutnov je obcí, tedy veřejnoprávní korporací, která v souladu s ustanovením § 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném a účinném znění, pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání
veřejný zájem.
Město Trutnov má za to, že zcela v souladu s jeho péčí o všestranný rozvoj jeho území a
o potřeby jeho občanů, jakož i v souladu s veřejným zájmem je mj. stimulace veřejnosti ke
sportu, která se jeví jako potřebná zejména z hlediska ochrany a podpory zdraví, prevence
kriminality a podpory turistického ruchu.
Z těchto důvodů se město Trutnov rozhodlo stimulovat veřejnost ke sportu a objednat za tím
účelem konkrétní reklamní a propagační služby, a to podle zásady „příklady táhnou“
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u provozovatele oddílu kolektivního sportu s vysokou diváckou sledovaností a dlouhodobou
úspěšností, který je spjat s městem Trutnovem, tedy u poskytovatele.

Čl. I.
Předmět smlouvy
(1) Poskytovatel se tímto zavazuje poskytnout objednateli reklamní a propagační služby,
jejichž účelem je stimulace veřejnosti ke sportu, konkrétně se zavazuje ve školním roce
2016/2017 zajistit:
a) reklamu na sport v Trutnově, tj. zajistit umístění loga města zaměřeného na sport –
„Trutnov město sportu“ v souladu s logomanuálem (nedojde-li k jiné dohodě), který tvoří
přílohu č. 1:
- v přední (střední) části dresu/trika hráček BK LOKO Trutnov užívaného při všech
zápasech, které bude BK LOKO Trutnov hrát, minimálně však při 30 zápasech;
v přední části dresu/trika bude kromě loga též znak města Trutnova,
- na bočních stranách dresu/trika hráček BK LOKO Trutnov užívaného při všech
zápasech, které bude BK LOKO Trutnov hrát, minimálně však při 30 zápasech,
- na přední a zadní straně dresu/kalhot hráček BK LOKO Trutnov užívaného při všech
zápasech, které bude BK LOKO Trutnov hrát, minimálně však při 30 zápasech,
- na zadní straně tréninkových dresů hráček BK LOKO Trutnov, užívaného při
trénincích a při každé přípravě před zápasem, které bude BK LOKO Trutnov hrát,
- na dvou kusech reklamních panelů v místě a čase konání domácích zápasů BK
LOKO Trutnov,
- na dvou kusech praporců v místě a čase konání domácích zápasů BK LOKO
Trutnov,
- na všech svých propagačních materiálech,
b) propagaci sportu na základních školách v Trutnově v rozsahu minimálně 70 vyučovacích
hodin při aktivní účasti alespoň 2 hráček BK LOKO Trutnov profesionální úrovně či jedné této
hráčky BK LOKO Trutnov a jejich trenéra/trenérky,
c) aktivní účast alespoň 2 hráček BK LOKO Trutnov profesionální úrovně na trénincích
mládeže v rozsahu minimálně 100 vyučovacích hodin.
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
(2) Objednatel se tímto zavazuje zaplatit poskytovateli za zajištění reklamy na sport
v rozsahu dle odst. 1 písm. a) odměnu ve výši 1.400.000 Kč bez DPH; smluvní strany
sjednaly, že uvedená cena zahrnuje i odměnu za služby dle odst. 1 písm. b) a c).

Čl. II.
Odměna, její splatnost, její krácení; sankce
(1) Odměna za zajištění reklamy na sport v celkové výši 1.400.000 Kč bez DPH bude
poskytovateli placena na základě faktur takto:
- zálohová faktura vystavená v říjnu roku 2016 na částku 280.000 Kč bez DPH,
- zálohová faktura vystavená v listopadu roku 2016 na částku 140.000 Kč bez DPH,
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- zálohová faktura vystavená v prosinci roku 2016 na částku 140.000 Kč bez DPH,
- zálohová faktura vystavená v lednu roku 2017 na částku 140.000 Kč bez DPH,
- zálohová faktura vystavená v únoru roku 2017 na částku 140.000 Kč bez DPH,
- zálohová faktura vystavená v březnu roku 2017 na částku 140.000 Kč bez DPH,
- zálohová faktura vystavená v dubnu roku 2017 na částku 140.000 Kč bez DPH,
- konečná faktura vystavená nejdříve 31. května 2017 na částku 280.000 Kč bez
DPH.
(2) Splatnost každé (zálohové i konečné) faktury bude nejméně 21 dní od jejího doručení
objednateli. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu, a je-li poskytovatel plátcem DPH,
pak náležitosti daňového dokladu.
Současně s fakturou poskytovatel zašle objednateli přehled poskytnutých služeb
nezahrnutých v předchozích přehledech, tj. přehled odehraných zápasů, přehled osobních
účastí hráček na školních vyučovacích hodinách a na trénincích mládeže. Nebude-li
v daném měsíci odehrán žádný zápas či nebude-li v daném měsíci osobní účast hráček na
školních vyučovacích hodinách či na trénincích mládeže, bude toto uvedeno v přehledu.
Přílohou tohoto přehledu bude fotodokumentace dle čl. III. odst. 1, potvrzení vystavená
podle čl. III. odst. 2 – 3, alespoň v kopii a vyhotovení propagačních materiálů dle čl. I. odst. 1
písm. a) poslední odrážka; tuto přílohu lze objednateli zaslat e-mailem nejpozději v den
vystavení faktury.
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit poskytovateli fakturu, která nemá zákonem
stanovené či zde sjednané náležitosti nebo ke které nebude řádně doložen přehled
poskytovaných služeb včetně jeho přílohy. Po doručení opravené faktury včetně řádného
doložení přehledu poskytovaných služeb včetně jeho přílohy se započne nová 21-denní lhůta
splatnosti.
(3) Sjednaná odměna se krátí, bude-li počet zápasů odehraných v souladu
s čl. I. odst. 1 písm. a) nižší než tam stanovené minimum. Částka krácení sjednané odměny
se rovná součinu, kde prvním činitelem je rozdíl mezi stanoveným minimem takto
odehraných zápasů a skutečným počtem takto odehraných zápasů a druhým činitelem je
částka 46.000 Kč bez DPH.
Sjednaná odměna se krátí, bude-li počet osobních účastí na základních školách
zrealizovaných v souladu s čl. I. odst. 1 písm. b) nižší než tam stanovené minimum z důvodů
na straně poskytovatele. Částka krácení sjednané odměny se rovná součinu, kde prvním
činitelem je rozdíl mezi stanoveným minimem takovýchto osobních účastí na základních
školách a skutečným počtem takovýchto osobních účastí na základních školách a druhým
činitelem je částka 500 Kč bez DPH.
Krácení odměny, ať už z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, se promítne až v konečné
faktuře. Bude-li rozsah krácení převyšovat částku fakturovatelnou dle čl. II. odst. 1 v konečné
faktuře, poskytovatel vystaví místo konečné faktury dobropis, pro jehož náležitosti platí
ustanovení čl. II. odst. 2 obdobně, a příslušnou částku uhradí do 30. června 2017.
Bude-li z jednání poskytovatele možné dovodit skutečnost, že by mohl být nenaplněn výše
stanovený cíl (např. z důvodu, že poskytovatel neodehraje v konkrétním období počet
zápasů, které jinak pravidelně odehrál v předchozích sezónách, aniž by pro to byl důvod
nezávislý na poskytovateli nebo nebude-li do 28. února 2017 splněna alespoň polovina hodin
dle čl. I. odst. 1 písm. b) nebo c) je objednatel oprávněn pozastavit výplatu některé
fakturované částky a to úměrně možnému krácení.
(4) Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku smluvní
strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení,
minimálně však ve výši 500 Kč za jeden případ prodlení. Strana, která se dostala do prodlení
s peněžitým plněním, je povinna zaplatit smluvní pokutu, činilo-li její prodlení alespoň 5
pracovních dnů.
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Čl. III.
Vzájemná součinnost stran
(1) Logo města Trutnova zaměřené na sport pořídí poskytovatel na svůj náklad dle přílohy
č. 1. Před započetím poskytování služeb poskytovatel předloží logo objednateli
k odsouhlasení, a to ve všech jeho způsobech užití, tedy dres/triko, dres/kalhoty, tréninkový
dres, reklamní panel a praporec. Bude-li mít objednatel oprávněné připomínky, zejména
pokud by logo předložené k odsouhlasení neodpovídalo podmínkám dle přílohy č. 1, např. by
bylo v menší velikosti či kvalitě, je poskytovatel povinen takovým připomínkám vyhovět.
Poskytovatel před každým měsícem poskytne objednateli soupis zápasů plánovaných na
daný měsíc s uvedením místa, data a hodiny konání.
Poskytovatel z každého zápasu pořídí fotodokumentaci za účelem prokázání plnění dle čl. I.
odst. 1 písm. a) této smlouvy (minimálně 1 foto nastoupeného družstva poskytovatele
k zápasu, foto ze hry, ze kterého bude patrné sjednané umístění loga na dresu hráčky,
v případě domácích zápasů i foto prokazující sjednané umístění reklamních praporů a
panelů).
(2) Poskytovatel dohodne se zástupci jednotlivých škol a s trenéry/trenérkami mládeže
termíny plnění dle čl. I odst. 1 písm. b) a c) a předá objednateli takto dohodnutý soupis časů,
kdy bude zajištěna osobní účast hráček BK LOKO Trutnov profesionální úrovně či jejich
trenérů/trenérek na základních školách v Trutnově a na trénincích mládeže. Tento soupis
bude učiněn formou tabulky, kde bude uvedeno datum, čas, jméno a příjmení hráček,
trenérů/trenérek, jejichž účast se v daný termín předpokládá, a kontaktní osoba ze základní
školy či k tréninkům mládeže včetně telefonního čísla či e-mailu. Poskytovateli se ponechává
volba, zda sestaví soupis časů na kalendářní čtvrtletí, anebo soupisy časů na jednotlivé
kalendářní měsíce. Ať tak či onak, soupis požadavků musí být v každém případě objednateli
doručen alespoň před datem chronologicky prvního termínu. Poskytovatel dbá při
sestavování soupisu časů na to, aby alespoň polovina počtu hodin, k nimž se zavázal podle
ustanovení čl. I. odst. 1 písm. b) a c) mohla být splněna do 28. února 2017. Po každé
vyučovací hodině si poskytovatel nechá splnění požadavku potvrdit podpisem kontaktní
osoby uvedené v soupisu požadavků. Při tom lze použít vzory potvrzení, které jsou jako
příloha č. 2 a 3 této smlouvy její součástí.
(3) Fotodokumentace dle odst. 1 a potvrzení dle odst. 2 se přikládá, alespoň v kopii, k té
které měsíční faktuře, případně se zasílá e-mailem téhož data, jaké je uvedeno na faktuře.
(4) Do 30. června 2017 smluvní strany provedou závěrečné vyhodnocení plnění této
smlouvy. Při tom poskytovatel uvede další významné skutečnosti ve vztahu k naplnění výše
uvedeného cíle (např. návštěvnost zápasů, provedené televizní přenosy).
Předmětem závěrečného hodnocení bude
a) počet zápasů, u kterých došlo k poskytnutí sjednaného plnění. U každého odehraného
zápasu poskytovatel uvede město, ve kterém se odehrál, jeho návštěvnost a další
skutečnosti mající vztah k propagaci sportu ve městě Trutnově (např. pořízení televizního
záznamu a jeho zpřístupnění veřejnosti),
b) vyjádření základních škol k poskytnutému plnění dle čl. I odst. 1 písm. b) (jeho přínosy
pro školu, pro mládež atd.),
c) vyjádření trenérů/trenérek mládeže k poskytnutému plnění dle čl. I odst. 1 písm. c) (jeho
přínosy pro tréninky a pro mládež atd.).
Podklady pro závěrečné vyhodnocení zajistí poskytovatel a předá je objednateli nejpozději
do 31. května 2017.
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Provedení závěrečného vyhodnocení plnění této smlouvy je podmínkou pro počátek běhu
lhůty splatnosti konečné faktury.

Čl. IV.
Doručování
(1) Smluvní strany sjednávají, že doručování písemností mezi nimi se bude řídit
následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do
datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím
pošty.
(2) Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování
uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení
adresáta doručeného odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou
zaslané písemnosti platí, že byly doručeny prvního pracovního dne následujícího po jejich
podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
(3) Připouští-li tato smlouva zasílání písemností e-mailem, znamená to, že se nevyžaduje
elektronický podpis, nicméně vyžaduje se splnění následujících podmínek. E-mailem budou
písemnosti zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy,
ledaže by odesílateli byla z takovéto adresy doručena informace o změně e-mailové adresy.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
(1) Plnění poskytnutá ze strany poskytovatele v září či v říjnu 2016 v souladu s ustanovením
čl. I odst. 1 písm. a) jsou považována za plnění dle této smlouvy, a to i když k nim došlo před
uzavřením této smlouvy.
(2) Objednatel si nechá zpracovat znalecký posudek na hodnotu poskytovaných služeb dle
čl. I odst. 1 písm. a). Pokud by ze znaleckého posudku vyplynulo, že hodnota poskytovaných
služeb dle této smlouvy ze strany poskytovatele je nižší, než částka, kterou se zavázal hradit
objednatel, zavazují se obě strany uvést tuto smlouvu do souladu s tímto znaleckým
posudkem.
(3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
objednatele, přístupné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Požádá-li žadatel o
informace o kopii této smlouvy, bude mu poskytnuta.
(4) Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Poskytovatel v této souvislosti
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
(5) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména občanským zákoníkem.
(6) Pro případ, že by snad nějaký k tomu příslušný správní orgán České republiky či
Evropské unie shledal ve svém rozhodnutí, že odměna dle čl. II. je veřejnou podporou
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neslučitelnou se společným trhem, sjednávají smluvní strany povinnost poskytovatele
vyplacenou odměnu vrátit ve lhůtě tří měsíců od právní moci takového rozhodnutí.
(7) Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele
a jedno pro poskytovatele.
(8) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. … ze
dne 19.09.2016.
V Trutnově, dne: ……….

…………………….
město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

V Trutnově, dne: ……….

…………………….
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
…..

Přílohy: 1. Logomanuál “Trutnov město sportu”
2. Doporučený vzor potvrzení školy o splnění požadavku
3. Doporučený vzor potvrzení o účasti na trénincích mládeže
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Příloha č. 2
…………………………………………………………………
název základní školy
tímto potvrzuje, že TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČO: 47462965,
na základě smlouvy uzavřené mezi ní a městem Trutnovem vyhověla požadavku na osobní
účast 2 hráček BK LOKO Trutnov profesionální úrovně či jedné hráčky BK LOKO Trutnov a
jejich trenéra/trenérky při školní výuce
dne: …………………….

v čase od ………. do ……….

Hodnocení účasti a přínos pro školu:

…………………………………………...
jméno kontaktní osoby základní školy uvedené v požadavku

…………………….
razítko, podpis
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Příloha č. 3
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV z. s.
tímto potvrzuje, že na základě smlouvy uzavřené mezi ní a městem Trutnovem vyhověla
požadavkům na osobní účast 2 hráček BK LOKO Trutnov profesionální úrovně či jedné
hráčky BK LOKO Trutnov a jejich trenéra/trenérky při tréninku mládeže:

dne: …………… v čase od ………. do ………. ……………………. …………………….
jméno a příjmení trenéra/ trenérky

razítko, podpis

dne: …………… v čase od ………. do ………. ……………………. …………………….
jméno a příjmení trenéra/ trenérky

razítko, podpis

dne: …………… v čase od ………. do ………. ……………………. …………………….
jméno a příjmení trenéra/ trenérky

razítko, podpis

dne: …………… v čase od ………. do ………. ……………………. …………………….
jméno a příjmení trenéra/ trenérky

razítko, podpis
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