
 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená  ve smyslu  ustanovení  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními 

stranami, kterými jsou:  

 

MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. 

se sídlem: Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice 

IČO: 27017010 

Zastoupená : Markétou Poláchovou Kropáčkovou - ředitelkou 

     jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „objednatel“) 

 

XXXXXXXX 

Zastoupená : XXXXXXX 

Se sídlem : XXXXXX 

IČ: XXXXXX 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“) 

 

takto: 

 

 Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je realizace propagačních služeb objednatele v rámci 

plánované akce XXXXXXXXXXX  (dále jen díla) 

Specifikace díla:  

- Umístění propagačního banneru MAS a tabule s publicitou Komunitně vedeného místního 

rozvoje v místě konání akce. 

- Uvedení publicity na plakátech a pozvánkách podpořené akce  

- Dále má povinnost účastníky akce veřejně informovat o aktivitách MAS směřujících 

k podpoře regionu  

 

2. Za tímto účelem obdrží zhotovitel od objednatele všechny potřebné podklady a 

propagační materiály. 

Čl. II 

Doba a způsob plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo dne: XXXXXX 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách: 

a) Přípravné práce – předložení a schválení postupu propagace, předání 

podkladů a materiálů zhotoviteli a odsouhlasení použití povinné publicity 



 

 

b) Realizace propagace na uvedené akci způsobem uvedeným v čl. 1 této 

smlouvy, vyhotovení fotografií 

c) Předání výstupů objednateli (fotodokumentace a vyúčtování akce) 

3. Neodsouhlasení objednatelem či neprovedení propagace zhotovitelem 

v dohodnutém rozsahu, může být důvodem pro neposkytnutí plnění.  

 

 

Čl. III 

Cena za dílo 

 

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní celkem XXXXXX Kč (slovy) 

 

Čl. IV 

Platební podmínky 

 

1. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě vystavené faktury s datem plnění 

ke dni konání akce. 

2. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli nad rámec této smlouvy objednatel nehradí. 

 

Čl. V 

Součinnost smluvních stran 

 

1. Obě smluvní strany se zavazují, že si pro splnění předmětu této smlouvy poskytnou 

vzájemnou nezbytnou součinnost.  

2. Ze strany objednatele bude určena odpovědná kontaktní osoba, se kterou bude 

zhotovitel komunikovat v průběhu celé realizace díla.  

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

2. Smlouva je vyhotovena ve třech paré, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě 

objednatel. 

 

V Kostelci u Holešova, dne XXXXXXXX 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………  

Zástupce objednatele      Zástupce zhotovitele 


