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Smlouva  

o reklamní - propagační činnosti a inzerci. 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou 

 

Bison Sportswear, s.r.o. 
Nesvačilka 115  
664 54 Nesvačilka 
IČO: 29296897         
DIČ: CZ29296897   
 

Zastoupená 

Radkem Slatinským 
dále jen objednavatel 
 
a 
 

Slovensko - moravská hasičská liga, o.z. 
Suchý potok 562/1 
972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
IČO: 42140773 
 

Zastoupená 

Ľubošem Kamenickým a Karlem Zemánkem 
dále jen dodavatel 
 

I. 

 Účel smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem podpory 
sportovních soutěží pořádaných dodavatelem a propagaci společnosti účastníkům těchto 
soutěží. 

 

II. 

Závazky stran 
 
Objednavatel se zavazuje věnovat věcné ceny organizátorovi soutěže pro ocenění účastníků 
pořádaných soutěží v sezóně 2015. 
 
Dodavatel se zavazuje propagovat organizaci dohodnutým způsobem, zejména informovat  
účastníky pořádaných soutěží o možnosti výhodných podmínek při výrobě sportovních dresů 
u objednavatele, umožnit propagaci výrobků společnosti při pořádaných akcích a umístit logo 
společnosti na internetových stránkách. 
 
Obě strany se zavazují dodržovat dohodnuté podmínky spolupráce 
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III. 

Cena a její splatnost 
 
Smluvní strany se dohodly, že propagace obchodní značky odpovídá ceně věnovaného 
materiálu. Celková cena věnovaného materiálu je 4 620,- Kč bez DPH. 
 
 
 

 

IV. 

Trvání smlouvy 

 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce roku 2015.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když druhá smluvní 
strana neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy.  

 

 

V. 

 

Ostatní ustanovení 

 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku 
sporů, budou tyto řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran.  

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 

Bison Sportswear, s.r.o.       
 
 
 
V .................... dne ......................... V Lehote pod Vtáčnikom dne....................... 
 
 
 
....................................................... ......................................................... 

zástupce objednavatele zástupce dodavatele 
 

Radek Slatinský Ľuboš Kamenický 
Majitel společnosti předseda Výboru SMHL 

 

 Karel Zemánek 

 podpředseda výboru SMHL 
  

Bison Sportswear, s.r.o. Slovensko - moravská hasičská liga, o.z. 
Nesvačilka 115, Suchý potok 562/1 
664 54 Nesvačilka 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
 


