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SMLOUVA O PROPAGACI číslo 9700x/lo 
 
Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada 
občanské sdružení registrované MV ČR dne 2. 8. 1990 pod č.j. VSP/1-2123/90-R 
Michelská 5, 140 00, Praha 4 
IČ: 103764 
bankovní spojení: KB a.s. Praha 1, č.ú.: 34535011/0100 
zastoupené: Liborem Ambrozkem, předsedou ČSOP 
a Petrem Stýblem, ředitelem Kanceláře ÚVR 
osoba zmocněná pro věcná plnění smlouvy: 
Lucie Matulová, koordinátorka projektu, tel.: 222516115, e-mail: lucie.matulova@csop.cz  
(dále jen zadavatel) 
a 

ZO ČSOP............, organizační článek s právní subjektivitou č. .............. občanského sdružení 
registrovaného MV ČR dne    2. 8. 1990 pod č.j. VSP/1-2123/90-R   
adresa: .......................................... 
IČO: ........................... 
bankovní spojení: ....................................... 
který zastupuje: ..............., předseda a ............., hospodář 
osoba zmocněná pro věcná plnění smlouvy: ...........................................                                          
tel.: ............................. , e-mail: .......................................... 
(dále jen realizátor) 
 
Uzavřeli dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění tuto smlouvu: 

Preambule 

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněné k poskytování možností využití práv a služeb 
v rozsahu, který předpokládá podepisovaná smlouva.  
 

Článek I 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Realizátor se touto smlouvou zavazuje zajistit pro zadavatele v rámci realizace projektu 
.............................., jehož popis je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen projekt), propagaci a 
prezentaci firmy NET4GAS, s. r. o., která je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody 
(dále jen Generální partner), a jejího programu Blíž přírodě.  
 

Článek II 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1) Realizátor se zavazuje, že: 

a) Bude propagovat generálního partnera na informačních tabulích a případně dalších prvcích nově 
instalovaných na lokalitě zpřístupněné veřejnosti v rámci projektu, na veškerých tiskovinách, 
webových stránkách a dalších prezentacích souvisejících s projektem, respektive zpřístupněnou 
lokalitou jak během doby jeho realizace, tak i minimálně 5 let po jejím ukončení.  

b) Na informačních tabulích, souvisejících tiskovinách a dalších výstupech (viz bod 1a) bude 
umístěno logo ČSOP (“kytkopták”) a logo Generálního partnera. Na informačních tabulích, 
souvisejících tiskovinách a dalších výstupech bude věta Realizováno ve spolupráci s NET4GAS, 
generálním partnerem ČSOP. nebo Realizovala NÁZEV ZO ČSOP ve spolupráci se společností 
NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, případně věta obdobného významu odsouhlasená 
zadavatelem.  

c) Veškerý text, kresby a fotografie umístěné na informačních tabulích, konečnou grafickou podobu 
tabulí, technické parametry těchto tabulí a případných dalších prvků dle projektu a jejich umístění 
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v terénu, stejně jako textová a grafická podoba všech souvisejících materiálů dle bodu 1a předloží 
k písemnému1 schválení zadavateli. Bez tohoto písemného schválení zadavatelem nebude projekt 
realizovat. 

d) V případě, že projekt je realizován ve spolupráci s dalšími partnery, realizátor zajistí, aby byl 
Český svaz ochránců přírody a Generální partner včetně jejich log prezentován i v případě 
medializace projektu těmito partnery. Podmínka bodů 1a-c se vztahuje i na tyto případy. 

e) Zajistí realizaci projektu tak, aby byl dokončen nejpozději 20 dní před otevřením veřejnosti, tedy 
do ................................. Dokončení projektu písemně oznámí zadavateli. Ve stejném termínu 
odevzdá zadavateli fotodokumentaci obsahující min. 5 kvalitních barevných digitálních fotografií 
vybudovaných prvků na lokalitě v min. rozlišení 300 dpi při rozměru min. 10 x 15 cm, s uvedením 
autora a popisem (vypálené na CD), případně 5 papírových fotografií ve stejné velikosti a se 
stejnými náležitostmi. Fotografie smí být bez dalšího souhlasu autorů využity k propagaci ČSOP, 
Generálního partnera a programu Blíž přírodě.  

f) Lokalita bude otevřena veřejnosti ................................... 

g) Bude spolupracovat se zadavatelem při tvorbě závěrečných dokumentů o realizaci projektu 
určených pro Generálního partnera a případně veřejnost. Bude spolupracovat na přípravě tiskové 
zprávy a tiskové konference při příležitosti dokončení projektu a otevření lokality veřejnosti 
spojené s návštěvou lokality, kde bude umožněna prezentace Generálního partnera. Bude 
spolupracovat na umístění a péči o „keš“2 na této lokalitě v rámci systému geaocachingu na 
lokalitách Blíž přírodě. 

h) Pokud má realizátor internetové stránky, umístí na ně do 10 dnů od podpisu této smlouvy informaci 
o realizaci projektu a následně zprávu o otevření lokality veřejnosti. Součástí každého takového 
textu bude věta uvedená v odstavci 1) písm. b), logo Generálního partnera  a logo programu Blíž 
přírodě. Umisťuje-li realizátor na své internetové stránky loga svých podporovatelů, donátorů, 
sponzorů atd., umístí logo Generálního partnera i mezi ně. Jméno Generálního partnera a programu 
Blíž přírodě stejně jako jejich loga budou prolinkovány na webové stránky Generálního partnera  
www.net4gas.cz a webové stránky programu www.blizprirode.cz. Tyto informace ponechá na 
webových stránkách minimálně 5 let po ukončení projektu. Pokud realizátor vydává výroční 
zprávu, bude v ní uvedena informace o realizaci projektu včetně věty dle odstavce 1) písm. b). a 
loga Generálního partnera. 

i) Umožní zadavateli kontrolu plnění této smlouvy. 

j) Odpovídá za dodržování všech platných zákonných předpisů vztahujících se k jeho činnosti na 
základě této smlouvy, zejména Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

 
2) Po otevření lokality veřejnosti bude realizátor o prvky realizované dle této smlouvy i nadále 

pečovat, případně zajistí péči jiného subjektu. 

3) Loga partnerů i další povinné informace budou na prvcích, realizovaných na základě této smlouvy, 
zachovány po dobu nejméně 5 let.  

 
4) Zadavatel se zavazuje, že: 

a) Nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy poskytne realizátorovi grafické podklady 
nutné pro zajištění propagace Generálního partnera a programu Blíž přírodě. 

b) Nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení podkladů od realizátora týkajících se obsahu a 
vzhledu informačních tabulí a případných dalších prvků, jakož i médií, ve kterých hodlá realizátor 

                                                 
1 Písemnou formou se ve smlouvě rozumí poštovní zásilkou nebo emailem. 
2 Keš malá většinou plastová  schránka ve které jsou umístěny informace o lokalitě, poklad. 
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zveřejnit logo Generálního partnera, zašle realizátorovi písemné stanovisko, které bude obsahovat 
jejich písemné schválení nebo neschválení popř. podmínky, za jakých bude podklad schválen. 

c) Bude spolupracovat s realizátorem při tvorbě závěrečných dokumentů o realizaci projektu určených 
pro Generálního partnera a případně veřejnosti a minimálně 14 dnů dopředu bude realizátora 
informovat o případném záměru konání tiskové konference při příležitosti dokončení projektu.  

 
Článek III 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Zadavatel se zavazuje za propagační služby poskytované dle této smlouvy zaplatit realizátorovi 
smluvní cenu v celkové výši ......................... bez DPH. 

2) Záloha ve výši 50 % smluvní ceny bude realizátorovi zaslána na základě zálohové faktury 
vystavené realizátorem po podepsání této smlouvy oběma stranami. Doplatek bude realizátorovi 
vyplacen na základě faktury vystavené realizátorem, po splnění povinností uvedených v Článku II 
odst. 1) f).   

Článek IV 
SANKCE 

1) Závažným porušením smlouvy je nedodržení povinností uvedených v Článku II odstavce 1) této 
smlouvy, zejména porušení Článku II, odstavce 1) písm. c) a e). 

2) V případě závažného porušení této smlouvy ze strany realizátora je zadavatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Realizátor se zavazuje v takovém případě do 30 dnů od obdržení písemné 
výzvy vrátit všechny na základě této smlouvy poskytnuté prostředky na účet zadavatele. 

3) Realizátor může písemně požádat o stanovení lhůty na odstranění nedostatků. V případě, že 
zadavatel lhůtu poskytne, musí realizátor po jejím uplynutí prokázat, že závady byly odstraněny, 
jinak bude postupováno dle odstavce 2) tohoto článku. Závady realizátor odstraní na vlastní 
náklady. 

4) V případě, že realizátor nedokončí projekt ve stanovené lhůtě, Článek II, odst. 1) písm. e), zaplatí 
zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 % smluvní ceny za každý den během prvních 10 dní prodlení, 
za prodlení trvající déle než 10 dní zaplatí za každý den 2 % ze smluvní ceny. Pokutu se zavazuje 
uhradit do 30 dnů od obdržení písemné výzvy na účet zadavatele. Uplatněním smluvní pokuty vůči 
realizátorovi nezaniká možnost dále postupovat podle Článku IV odst. 2) této smlouvy. 

5) V případě, že zadavatel nedodrží termíny uvedené v Článku II odst. 4 písm. a) a b), může 
realizátor požadovat odložení data otevření až o stejný počet dnů, v jakém byl zadavatel 
v prodlení. 

Článek V 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně po dohodě obou stran. 

2) Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, smluvní strany obdrží po jednom z těchto 
vyhotovení.  

3) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.  

Zadavatel:        Zhotovitel: 
 
....................................................................    ..................................................... 
        Libor Ambrozek, předseda ČSOP                      předseda 
 
...................................................................    ..................................................... 
       Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP                                hospodář 
 
V ....................................dne ...............    V....................................dne ............. 
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Příloha č. 1 Popis projektu  
 
 
 
Název projektu: ............................ 
 
Realizátor:     ......................... 
 
Číslo pozemku a katastrální území: ...........................            
 
Okres/kraj:      ............................... 
 
 
Popis záměru: 
............................................................................................................ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel:        Zhotovitel: 
 
 
....................................................................    ..................................................... 
        Libor Ambrozek, předseda ČSOP                      předseda 
 
 
...................................................................    ..................................................... 
      Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP                     hospodář                          
 
 
 
V ....................................dne ...............    V....................................dne ............. 


