
 
Smlouva o zabezpečení reklamy a propagace 

 
uzavřená podle platných právních předpisů ČR, zejména ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění. 
 
 
Smluvní strany: 
 
Žilinský turistický kraj 
se sídlem: Komenského 48, 011 09 Žilina 
zastoupená: RNDr. Peter Dobeš, predseda  
IČO: 42220238     
DIČ: 2023472847  
Kontakt: Mgr. Jana Žgravčáková, email: jana.zgravcakova@zask.sk, Tel: +421903 666 382  
 (dále jako Objednatel) 
 
a 

ABOND, s.r.o. 
sídlo: Na Popluží 821/11, 400 00, Ústí nad Labem 
zastoupená Igorem Jíchou, jednatelem 
IČ: 287 06 811  
DIČ: CZ287 06 811 
Kontakt: Igor Jícha, email: i.jicha@seznam.cz, Tel: +420606 632 826 
(dále jako Zprostředkovatel) 
 

 
Článek I. 

      Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek a realizace reklamy objednatele v rámci sportovního pořadu            

„Po trailech přes hory“, který bude natáčen v roce 2022. Odvysílání premiérových dílů na ČT sport 
bude od května 2023, stopáž jednotlivých dílů je 15 minut. Realizace reklamy objednatele bude za 
podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

2. Zprostředkovatel prohlašuje, že nejsou známy žádné smluvní ani jiné překážky, které by bránily v 
plnění povinností podle této Smlouvy. V případě, že se toto prohlášení Zprostředkovatele ukáže jako 
nepravdivé, je Zprostředkovatel povinen nahradit Objednavateli všechnu škodu, která z tohoto důvodu 
Objednavateli vznikla. 

 
                                                                     Článek II.  
                                                         Závazky smluvních stran 

 
Zprostředkovatel zajistí na základě této smlouvy prezentaci objednatele jako partnera sportovního pořadu 
„Po trailech přes hory“v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.  
 
1. Zprostředkovatel pro objednatele zajistí v rámci sportovního pořadu „Po trailech přes hory“: 

 



 
 

 Prezentaci Objednatele v rámci 1 dílů formou Product Placementu – Bike park Malino Brdo a 
cyklovyjížďka v regionu LIPTOV 

 Zprostředkovatel garantuje odvysílání premiérového dílu a jednu reprízu každého dílu 
 Dodá 5 ks fotografií k seriálu do 90 dnů od ukončení natáčení – materiál mu je k dispozici pro 

vlastní potřeby. 
 Kompletní díl pořadu v HD kvalitě pro nekomerční využití prezentace  

 Teaser k celému pořadu 
2. Objednatel na základě této smlouvy zajistí v rámci sportovního pořadu „Po trailech přes hory“: 

 Včasné dodání loga pro prezentaci Objednatele na webových stránkách pořadu 
Objednavatel může obrazový materiál zpracovat pro interní potřeby. Zveřejnit a použít mimo interní 
potřeby může zpracovaný obrazový materiál až po televizní premiéře seriálu. Objednatel může 
obrazový materiál poskytnou dalším subjektům k propagaci cestovního ruchu v působnosti Žilinského 
turistického kraje. 

3. Objednatel i Zprostředkovatel se zavazují konzultovat možné formy prezentace a hledat formy vhodné 
jak pro Objednatele, tak pro Zprostředkovatele a to zejména vhodnost plnění z hlediska prospěšnosti 
pro Objednatele a shody s dramaturgickým zaměřením TV pořadu. 

4. Zprostředkovatel je povinen dodat nejpozději do 60 dnů od odvysílání posledních premiérových dílů 
objednateli kompletní dokumentaci reklamních plnění a provedené reklamy a přehled mediálních 
výstupů. 

5. Scénář, režie a dramaturgie jsou kompletně v kompetenci Zprostředkovatele, který si vyhrazuje právo 
na případnou změnu místa, termínu a způsobu natáčení sportovního pořadu „Po trailech přes hory“. 
Taktéž si vyhrazuje právo na případnou změnu vysílání TV pořadu způsobenou vyšší mocí a třetí 
stranou.  

6. Objednatel je srozuměn s tím, že Zprostředkovatel zajistí plnění takovou formou, která neodporuje 
předpisům o skryté reklamě a která by vedla k neschválení pořadu ze strany České televize. Neschválí-
li výslednou verzi dle požadavků ČT z objektivních důvodů Objednavatel považuje se plnění za 
neprovedené. Nenabídne-li Zprostředkovatel do konce smluvního období náhradní plnění, nahradí 
Zprostředkovatel Objednateli poskytnutou smluvní odměnu. 
 

Článek III. 
Finanční podmínky 

 
1. Za realizaci reklamy uvedené v této smlouvě – článek II, ods. 1 a 2 uhradí Objednatel na účet 

Zprostředkovatele částku, na které se obě smluvní strany dohodly v souvislosti s propagací značky.  
Smluvená částka: 60 000,- Kč.  

 
2. Faktura bude vystavena po odvysílání dílu seriálu Po trailech přes hor, splatnost faktury odpovídající na 

částku dle čl. III. 1 této smlouvy je 14 dnů od vystavení faktury. Platba se považuje za uskutečněnou 
dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě závažného 

porušení této Smlouvy ze strany Zprostředkovatele. Za závažné porušení této Smlouvy se považuje  



 
 
zejména opakované porušení jakékoliv povinnosti vyplývající pro Zprostředkovatele z článku II.1. a 
čl.IV této Smlouvy. 

2. Zprostředkovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě závažného 
porušení této Smlouvy ze strany Objednavatele, za které je považováno neposkytnutí produktů pro  

      natáčení dle čl. II.2. této Smlouvy v dohodnutém termínu, a to ani po písemném upozornění a 
      poskytnutí nové přiměřené lhůty na sjednání nápravy a dle čl. III a čl. IV této smlouvy. 
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy lze provést po předchozí vzájemné dohodě smluvních 

stran, a to pouze písemnými a číslovanými dodatky. 
4. Smluvní strany se v souladu s § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že jejich vzájemný vztah podle této Smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem. 
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího zveřejnění na webovém sídle objednatele a v Centrálním rejstříku smluv. 
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud by nedošlo ke zveřejnění této smlouvy ve lhůtě do 3 měsíců 
od jejího uzavření, platí, že k uzavření smlouvy nedošlo ze zákona. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení.  

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s tímto obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
V Litoměřicích dne 13.9.2022                                   V Žiline dňa 16.9.2022   
  
 
                                                                    
……………………………………..    …………………………………………. 
ABOND s.r.o.                             Žilinský turistický kraj 
Igor Jícha, jednatel                                                  RNDr. Peter Dobeš, predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 


