
Smlouva o zabezpečení propagace a reklamy 
 smluvní strany : 

 
                 KARATE CLUB......  ...............                            ....……………………………………….... 
se sídlem:..SOKOL HRONOV..... ...............                            se sídlem:…………………........................ 
IČO:.............................DIČ:...................                            IČO:……………....DIČ:……………...... 
bankovní spojení:...KB                    ...........                           bankovní spojení:....................................... 
č.ú.:....0100 – 45579661          ...................                            č.ú.:............................................................ 
zastoupený/á ....KLIKAR JAN...................                           zastoupený/á ..............……………………. 
(dále jen ,,dodavatel“)                                                          (dále jen ,,odběratel“) 

 
uzavírají podle obecného ustanovení § 51 občanského zákoníku tuto 

 
Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy 

I. 
Povinosti dodavatele 

Podpisem této smlouvy se dodavatel zavazuje zabezpečit pro odběratele propagaci a reklamu tím ,že : 
1 Vystaví reklamu nebo logo firmy.na závodech karate............................................................................... 
2 .Bude propagovat firmu a její zájmy.do konce roku 2008...................................... 
3 . ....................................................................................................................................................................... 
 

II.  
Povinosti odběratele 

Podpisem této smlouvy se odběratel zavazuje poskytnout dodavateli podklady a součinnost pro řádné  
zabezpečení závazků  vyplývajících pro něj z této smlouvy. Za uvedené služby se odběratel zavazuje uhradit 
dodavateli částku ve výši Kč ___________  (slovy _____________________________________) a to 
jednorázově, nebo na splátky po ____________ Kč, slovy ____________________________________. Tato 
částka bude převedena na konto u    ................... var. symbol ______ nejpozději do 15 dnů ode dne této smlouvy. 
V uvedené částce nejsou zahrnuty náklady na zhotovení reklamy, tyto budou zhotoveny na náklady odběratele. 

III. 
Částka uvedená pod bodem II. této smlouvy bude dodavatelem použita na: 
1.Pro potřeby oddílu karate........................................................................................................... 
2.Pořádání soutěží karate............................................................................................................, 
3.Nákup materiálního zabezpečení oddílu..............................................................................................., 

IV. 
Platnost smlouvy a ostatní ustanovení 

1.  Tato smlouva se uzavírá na rok  2008 nabývá platnosti dnem podepsání. 
     Tuto smlouvu lze vypovědět pouze z důvodů neplnění závazků touto smlouvou  stanovených. 
2.  Smlouva se vystavuje ve .2..stejnopisech, z nichž po .1. obdrží každá ze smluvních stran. 
3.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 
 
V..Hronově............dne ………….. 

 
 
Dodavatel:                                                      razítko                                          podpis 
 
 
 
 
 
Odběratel:                                                      razítko                                           podpis 
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Odběratel:                                                      razítko                                           podpis 
 


