
 

     

SMLOUVA O PROPAGACI 
 

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 

 

Statutární město Ústí nad Labem 
Zastoupené: Bc. Danou Gloserovou, vedoucí Kanceláře primátorky 

Se sídlem: Velká Hradební 2336/8 

                  401 00 Ústí nad Labem 

IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

Roman Munčinský 
nar. 

Bytem: 

IČ: 49917650 (neplátce DPH) 

Číslo účtu: 

 

(dále jen „propagátor“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o propagaci  

 

t a k t o: 

 

Článek I. 

 

Předmět a účel smlouvy 

 

 

Propagátor se zavazuje, že pro účely informování občanů města a propagaci města Ústí nad Labem 

zpracuje jako reportáže témata zadaná objednatelem a uveřejní je v příslušných médiích  (dále jen 

„předmět smlouvy“). 

 

Článek II. 

 

Rozsah a doba činnosti 

 

1. Propagátor se zavazuje natočit a odvysílat 5 reportáží, nebo pozvánek za měsíc ve smyslu 

předmětu smlouvy dle objednávek objednatele, které budou propagátorovi zadávány 

v průběhu doby, na níž je tato smlouva uzavírána. Počet reportáží měsíčně se může lišit 

dle potřeb objednatele, celkový počet reportáží, za dobu trvání smlouvy, musí být celkem 

45 ks. 

 

2. Reportáže budou v přibližné délce 2 minuty, pozvánky 30 vteřin každá (nikoliv však kratší 

jak tři čtvrtiny této délky) a budou odvysílány v Regionální televizi Ústecko, celoplošné 



Regionální televizi.cz a dalších elektronických kanálech, které propagátor běžně užívá. 

Případnou dohodu s třetími osobami, která by byla nutná k odvysílání předmětu smlouvy, 

uzavírá na vlastní náklady a zodpovědnost propagátor. 

 

3. Natočení a odvysílání reportáží se uskuteční dle potřeb objednavatele, a to po písemné 

autorizaci reportáže objednatelem. Propagátor zpracuje a zašle reportáž, nejpozději do 2 

pracovních dnů od natočení reportáže, zástupci objednatele k autorizaci. 

 

4. Doba trvání smlouvy je od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018. 

 

 

Článek III. 

 

Odměna 

 

1. Propagátorovi náleží paušální měsíční odměna 10.000,-Kč s DPH po dobu trvání smlouvy. 

Platba bude provedena  po odvysílání všech reportáží v měsíci do 15 dnů od  předložení 

faktury za odvysílané reportáže. Přílohou faktury musí být rozpis odvysílání jednotlivých 

reportáží. 

 

2. Nesplní-li propagátor závazek na základě této smlouvy ve lhůtě a v přiměřené kvalitě, je 

objednatel oprávněn od smlouvy s okamžitou platností odstoupit. V takovém případě 

propagátorovi náleží část odměny odpovídající části řádně splněného závazku. 

 

 

Článek IV. 

 

Ostatní ujednání 

 

 

1. Smluvní strany ujednaly, že na vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se použijí 

příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma účastníky. 

 

3. Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a propagátor 

1 vyhotovení. 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne ……………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………  ………………………………………….. 

 

              Bc. Dana Gloserová      Roman Munčinský 

                      Objednatel                 Propagátor 




