
sMLoUvA PENÍ REKLAMNÍCH
A PRoPAGA cHP

TJ Lokomotiva Trutnov
BK Loko Trutnov
Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, Česká republika
lČo: 47462965
zastoupená. Margaret Gártnerovou, tajemnicí
prezidentem BK
řádně oprávněnými k podpisu této smlouvy
(dále jen ,,BK")

a

TJ a Tomášem Hendrychem,

zš komenského
Komenského 399, 541 01 Trutnov
lČo: o+z 01 180
Zastoupená: Mgr. Romanem Háskem, ředitelem školy

uzav ír ají tuto sm l ouvu :

Článex č.l.
úvoottí usTANoyENí

ZŠ postupuje BK veškerá komerčně využitelná práva na využití reklamních ploch
během utkání BK ve sportovní hale ZŠ v Trutnově. BK je oprávněna postoupit níže
uvedená práva k těmto akcím svým smluvním paňnerům, aniž by na jejich
vlastnictví, dispoziční právo k nim či výkon po dobu platnosti této smlouvy mohla
úspěšně uplatňovat nárok třetí osoba.

ZŠ je subjektem , ktený má zájem na prezentaci ve spojení se sportovními
aktivitami BK a za podmínek uvedených v této smlouvě.



Článek č,ll.
účel smlouvy

/ 1. Předmětem této smlouvy je posloupení reklamních a propagačních práv ve
sportovní hale BK v Trutnově při utkáních l. Basketbalové ligy žen, utkáních
Evropského poháru FIBA, domácích utkání Českého poháru a přátelských utkání,
dále mistrovských a přátelských utkáních, pořádaných ČBF, hraných v uvedené
sportovní hale v předmětném období.

2, Obě smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci formou propagace
a reklamy, jeJíž rozsah je uveden v následujících článcích a ustanoveních této
smlouvy.

3. BK se zavazuje v souvislosti s utkáními l. Basketbalové ligy žen, utkáních
Evropského poháru FIBA, domácích utkání Českého poháru a přátelských utkáních,
hraných v uvedené sportovní hale v předmětném období, že bude prezentovat
ZŠ Pko partnera BK.

Článek č.tll.
ZÁVnZXV SMLUVNÍCH STRAN

A: BK se zavazuie. že .

1. Nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy na třetí osobu.
2. Provede reklamu a propagaci svých paňnerů v rozsahu stanoveném touto

smlouvou nebo předem písemně dohodnutém se ZŠ.
3. Pro trvalé rekiamní a propagační plnění vůči svým partnerům použije štítovou

zeď sportovní haly s hlavní časomírou a tabulí a severní a jižní stranu sportovní
haly, dále mobilní zařízení reklamních a propagačních poutačů pouze v době
konání basketbalových utkání, dále použije plochy palubovky v rozsahu
umožněném předpisy Čar a FIBA.

4 Poskytne ZŠ právo používat pro svou vlastní reklamníčinnost logo BK a titul
,, ZŠ - partner BK", a to ve všech 1azykových mutacích a takto ZŠ mezi svými
partnery uvádět.

5. Uvede ZŠ jat<o partnera v p.ogramech TIME-OUT a na seznamu partnerských
firem na webových stránkách BK.

6. Poskytne ZŠ následující package: 06 ks sezónních vstupenek.
7. Uhradí ZŠ na základě postoupení reklamních a propagačních práv částku

20 000,- Kč, v 1ermínu do 31.5. příslušného kalendářního roku.

B: Zš se zavazuie. že:

1, Pro 1rvalé reklamní a propagační plnění vůči svým partnerům použije štítovou
zeď sportovní haly s pomocnou časomírou a tabulí. Reklamní a propagační
poutače budou mít rozměry 2xlm a mohou být umístěny v hale bez dalších
omezení v prŮběhu basketbalových utkání, s rnýjimkou mezistátních zápasů,
kdy bude jejich umístění řešeno jednotlivě, na základě předpisů a uzavřených
smluv Čar a FIBA
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Čtánek č. lV.
wšší Moc

1, pokud následkem nějaké příčiny nebo události ,,vyšší moci" narazí vykonávání
práv a povinností vznika.]ících z této smlouvy na materiá|ní překážku, přeruŠÍ se,
nebo se omezí, či pozastaví, je povinností obou stran, aby omezení nebo přeruŠení
vzniklé bylo co nejmenší a obě strany jsou povinny udělat všechno pro to, aby doba
pozastavení vzniklá z jakýchkoliv předtím uvedených příčin se co nejvíce zkrátila
a omezila.

2. Výraz ,,událost vyšší moci" znamená a zahrnuje: poŽár, záplavu, výluku,
zemětřesení ói nehody, kteným se nedalo vyhnout, zár:.ik vybavenÍ, národní
katastrofy nebo povstání, přl.ietí zákona nebo každého jiného výnosu zákonného
úřadu, každá příčina, nebo každá událost, která vzniká z války, nebo každá 1iná
příčina a každá událost (podobného nebo nepodobného charakteru), která leŽÍ

mimo kontro|u obou stran, s vyjímkou deíicitu nebo nedostatku finanČních
prostředků.

3. Pokud se následkem zásahu vyšší moci kterékoliv z ustanovení 1éto dohody
zpozdí nebo se stane nesplnitelným, pak takovéto opoždění nebo nesplnění
nebude považováno za porušení té1o smlouvy a ani jedna ze stran si nebude
nárokovat od druhé strany náhradu takovéto vzniklé škody.

Článek č, V.
TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2. 1ato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma sm]uvními
stranami.

Clánek č.Vl.

ozNÁMENí A oŮvĚnrtosr
1. Oznámení týkající se této smlouvy si strany budou zasílat na adresy:

BK Loko Trutnov:
k rukám
Mgr. Tomáše Hendrycha
Na nivách 568
541 01 Trutnov

ZŠ Komenského.:
k rukám
Mgr. Romana Háska
Komenského 399
541 01 Trutnov

2, Smluvní strany si sdělí případné změny adres obratem.

3. Veškerá ustanovení této smlcuvy jsou považována za dŮvěrná. Žádná ze
smluvních stran je neposkytne k dispozici třetím osobám a přijme veškerá opatření,
aby se sm|ouva nedostala do nepovclaných rukou.
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Clánek č.Vll.
zÁvĚnečNÁ usTANovENí

1. Smlouvu lze doplnit či změnit pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.

2. sm]ouvu je možné ukončit či vypovědět pouze z těchto důvodů:
a)jedna ze smluvních stran hrubým způsobem poruší ustanovení této smlouvy.

Za Podstatné por_ušení smlouvy se považuje porušení kteréhokolj závazku výslováě
touto smlouvou převzatého. V případě, že porušení smluvního závazku bude možno
dodateČně napravit, je odstoupení možné po uplynutí přiměřeně dlouhé lhůty
PoskYtnuté oPrávněnou smluvní stranou v písemném upozomění zaslaném
na posledníznámou adresu 2, smluvnístrany

b)jedna ze smluvních stran ztratí oprávnění poskytovat druhé sm]uvní straně
práva uvedená v této smlouvě nebo s nimí disponovat

c)edna ze sm]uvních stran se opakovaně dopustíjednání směřující proti zájmům
stranY druhé, Či znevaŽuje vztah založený touto smlouvou a narušuje tak dobrou
pověst druhé smluvní strany

d)vzájemnou dohodou, která musí blýt učiněna písemně a podepsána zástupci
obou stran. V dohodě musí být stanoveno jakým způsobem budou vypořádány
vzájemné závazky.

3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení ustanovení této smlouvy
jednou stranou, má druhá strana, která byla tímto jednáním poškozena, nárok ná
náhradu škody včetně nároku na náhradu vynaložených nákladů.

4. Výklad, Platnost a výkon této smlouvy jeřízen ve všech ohledech zákony české
rePublikY a smluvní strany se podřizují výhradní soudní pravomoci soudú české
republiky,

5. Smlouva nab'ývá účinnosti dnem jejího podepsání, je vyhotovena ve dvou
originálech, přičemž každá strana obdržídvě vyhotovení.

V Trutnově, dne 19. února 2003

Za BR Loko Trutnov:

Mgr. Tomáš Herrdrych
prezident BK

VTrutnově, dne 19.února 2003

za zškomenského:
Zš

541 úJ
Tel,:
Fax:

oŤŤ§...;;;;t
Mgr. Roman Hásek

ředitel

u
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útu l or,a n C_ \(" il;ó;;il;;;;;;;
tajemnice TJ


