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Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
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ZÚČASTNĚNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Michal Kotyk (vicepresident)
Lucie Kotyková (kancléřka)

PRŮBĚH:

Bod č.1: Návrh smlouvy o reklamě

Seniorát schvaluje Smlouvu o reklamě s firmou MÉTIS – základní škola s.r.o. v následujícím znění:

____________________________________________________________
Sponzorská smlouva

MÉTIS - základní škola s.r.o.  se sídlem Pod Balkánem 599/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 243 
084 04, Otakar Stankuš, jednatel (dále jen „Sponzor„)

a

Asociace českomoravského kroketu, z.s. se sídlem U Štěpnického rybníka 323, 588 56 Telč IČ: 
26541815, Štěpán Hazdra, president spolku, bankovní spojení: 22200562082/2010 (dále jen 
„Spolek„) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

 SMLOUVU O REKLAMĚ

dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva„)

1. Účel     

1.1 Účelem této Smlouvy je propagace Sponzora na webových stránkách Spolku.
1.2 Spolek se zavazuje umístit odkaz na webové stránky Sponzora na webových stránkách 
www.kroket.org a https://www.facebook.com/CzechCroquet/ (dále jen „stránky“).
1.3 Odkaz na webové stránky Sponzora bude situován na titulních stranách stranách (dále jen 
„odkaz“).
1.4 Sponzor se zavazuje poskytnout Spolku finanční částku.

2.Odkaz
2.1 Odkazem je přímý link na webové stránky Sponzora s popisem a uvedením názvu 

Sponzora a předmštem jeho podnikání.
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2.2 Spolek se zavazuje umístit odkaz na stránkách nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. 
2.3 Odkaz bude umístěn na stránce www.kroket.org  do 31.12.2017 a na stránce 

https://www.facebook.com/CzechCroquet/ minimálně do 30.9.2017.

3. Cena a platební podmínky
3.1 Sponzor má povinnost uhradit finanční částku ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých).
3.2 Částka bude uhrazena do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy na bankovní účet Spolku 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3.3 Spolek má povinnost bezprostředně po obdržení částky poskytnout Sponzorovi doklad o 
zaplacení.

4. Práva a povinnosti
4.1 Spolek si vyhrazuje právo odstranit odkaz na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady 
stránky. Zároveň Spolek nenese odpovědnost za výpadky stránek způsobené vyšší mocí.
4.2 Spolek má povinnost použít finanční částku dle čl. 3.1 na financování jeho činnosti.
4.3 Sponzor má právo požadovat po Spolku písemné doložení použití částky.

5. Ukončení     
5.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ukončení Smlouvy je totožné se čl. 2.3 této 
Smlouvy.
5.2 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky obou stran.
5.3 Strany mají právo odstoupit, pokud některá z nich hrubě poruší ustanovení této Smlouvy.
5.3.1        Odstoupení musí být písemné a řádně doručené druhé straně.
5.3.2        V případě odstoupení jedné ze stran, má druhá strana povinnost odevzdat ji veškeré již 
splněné plnění.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem.
6.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
6.3 Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne …..................... 

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

Pro návrh: 3 Proti návrhu: 0

Závěr
13.červen 2017

2

https://www.facebook.com/CzechCroquet/

