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SMLOUVA O PROPAGACI číslo … 
 
 
Český svaz ochránců přírody  
zapsaný jako spolek pod sp. zn. L 931 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
se sídlem: Michelská 5, 140 00, Praha 4 
IČ: 103764 
bankovní spojení: KB a.s. Praha 1, č. ú.: 34535011/0100 
zastoupené: Liborem Ambrozkem, předsedou ČSOP 
osoba zmocněná pro věcná plnění smlouvy: 
Kateřina Burešová, koordinátorka projektu, tel: 222516115, e-mail: katerina.buresova@csop.cz  
(dále jen objednatel) 
 
a 

ZO Českého svazu ochránců přírody …. 
organizační článek s právní subjektivitou č. … zapsaný jako pobočný spolek pod spisovou značkou L … 
vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: … 
IČO: … 
bankovní spojení: … 
který zastupuje … předsedkyně 
osoba zmocněná pro věcná plnění smlouvy: … 
tel: …, e-mail: … 
(dále jen poskytovatel) 
 
Uzavřeli dle § 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 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 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro objednatele v rámci realizace projektu Naučná 
stezka …, 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) Poskytovatel se zavazuje, že: 

a) Bude propagovat generálního partnera a program Blíž přírodě 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.  
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b) Na informačních tabulích, souvisejících tiskovinách a dalších výstupech (viz bod 1a) bude umístěno 
logo ČSOP (“kytkopták”) a logo programu Blíž přírodě. 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 objednatelem.  

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 
v terénu, stejně jako textová a grafická podoba všech souvisejících materiálů dle bodu 1a předloží 
k písemnému1 schválení objednateli. Bez tohoto písemného schválení objednatele nebude projekt 
realizovat. 

d) V případě, že projekt je realizován ve spolupráci s dalšími partnery, poskytovatel 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. 
Dokončení projektu písemně oznámí objednateli. Ve stejném termínu odevzdá objednateli 
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. 
Fotografie smí být bez dalšího souhlasu autorů využity k propagaci ČSOP, Generálního partnera a 
programu Blíž přírodě.  

f) Lokalita bude otevřena veřejnosti nejpozději 31. října 2021. 

g) Poskytovatel odevzdá závěrečnou zprávu o projektu do 14 dnů od otevření lokality. Bude 
spolupracovat s objednatelem 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 geocachingu na lokalitách Blíž přírodě. 

h) Pokud má poskytovatel 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 poskytovatel 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 poskytovatel vydává výroční zprávu, bude v ní uvedena informace o realizaci 
projektu včetně věty dle odstavce 1) písm. b). a loga Generálního partnera. 

i) Umožní objednateli 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) Objednatel se zavazuje, že: 

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

                                                 
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. 

http://www.blizprirode.cz/
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b) Nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení podkladů od poskytovatele týkajících se obsahu a 
vzhledu informačních tabulí a případných dalších prvků, jakož i médií, ve kterých hodlá 
poskytovatel zveřejnit logo Generálního partnera, zašle poskytovateli písemné stanovisko, které 
bude obsahovat jejich písemné schválení nebo neschválení popř. podmínky, za jakých bude 
podklad schválen. 

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

 

3) Udržitelnost projektu 

a) Po otevření lokality veřejnosti bude poskytovatel o prvky realizované dle této smlouvy i nadále 
pečovat, případně zajistí péči jiného subjektu, a to minimálně po dobu trvání programu Blíž 
přírodě. Jakékoli změny obsahu či podoby prvků, rušení prvků či doplňování dalších prvků je 
možné pouze se souhlasem objednatele. 

b) Poskytovatel může v rámci programu Blíž přírodě požádat objednavatele o finanční prostředky na 
nezbytnou údržbu prvků. Na běžnou údržbu nejdříve 5 let po otevření stezky, na opravu 
poškození nezaviněného poskytovatelem (živelná pohroma, zásah vandalů) i před tímto 
termínem. Závady vzniklé zaviněním poskytovatele (např. v důsledku nekvalitního provedení či 
použití nekvalitních materiálů) je v plném rozsahu povinen na vlastní náklady opravit 
poskytovatel. 

 
Článek III 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Objednatel se zavazuje za propagační služby poskytované dle této smlouvy zaplatit poskytovateli 
smluvní cenu v celkové výši … Kč včetně případné DPH. 

2) Záloha ve výši 50 % smluvní ceny bude poskytovateli zaslána na základě zálohové faktury 
vystavené poskytovatelem po podepsání této smlouvy oběma stranami. Doplatek bude 
poskytovateli vyplacen na základě faktury vystavené poskytovatelem, 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 poskytovatele je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Poskytovatel se zavazuje v takovém případě do 30 dnů od obdržení písemné 
výzvy vrátit všechny na základě této smlouvy poskytnuté prostředky na účet objednatele. 

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

4) V případě, že poskytovatel nedokončí projekt ve stanovené lhůtě, Článek II, odst. 1) písm. e), 
zaplatí objednateli 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 objednatele. Uplatněním smluvní 
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pokuty vůči poskytovateli nezaniká možnost dále postupovat podle Článku IV odst. 2) této 
smlouvy. 

5) V případě, že objednatel nedodrží termíny uvedené v Článku II odst. 2) písm. a) a b), může 
poskytovatel požadovat odložení data otevření až o stejný počet dnů, v jakém byl objednatel 
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.  

 
 
 
 

Objednatel:                           Poskytovatel: 
 
 
................................................................                         ..................................................... 
Libor Ambrozek, předseda ČSOP                           …, předsedkyně 
 
 
                             
 
 
 
V Praze dne ..............................................                V.........................dne ................... 
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Příloha č. 1 - Popis projektu  
 
Název projektu:                                                                Naučná stezka Chorušická zákoutí 
 
Poskytovatel (realizátor):                  ZO ČSOP Koniklec 
 
Číslo pozemku a katastrální území:                             Chorušice, č. p. 515/5, 805/2, 801/1, 801/2, 648 
                   Zahájí u Chorušic, č. p. 1179/7, 1172/2  
 
Okres/kraj:                  Mělník / Středočeský kraj 
 
Popis: Trasa stezky tvoří linii, spojující okraj obce Chorušice a modrou turistickou značku u obce Zahájí, zvanou 
Partyzánská stezka. Vede od místního "kalu" lesním porostem do nevelké rokle, kde se nachází stará studánka. Odtud 
vychází z lesa do dolu, ohraničeného z obou stran skalami s charakteristickými útvary (pokličky, malá skalní okna, voštiny, 
soutěsky). Střed dolu v minulosti tvořila údolní niva místního potoka, jehož koryto je nyní vyschlé. Trasa končí v ústí dolu 
na rozcestí s Partyzánskou stezkou. Přibližně 100 m od rozcestí se nachází uměle vytesaná jeskyně, spojovaná s osudy 
partyzánské skupiny, operující zde na konci 2. světové války.  
Na stezce návštěvníci naleznou několik typů vzdělávacích prvků. Prvním z nich budou čtyři jednostranné a jednu 
dvoustrannou tabuli, které návštěvníkům představí přírodní a kulturní bohatství okolí obce Chorušic. Tabule budou 
opatřeny interaktivními zábavnými doplňky. Druhou součástí stezky bude pět samostatných prvků, kde bude primárně 
herní funkce doplněna funkcí informační (prostorovou spojovačku, demonstrační modely ptačích budek, stůl s výřezy 
listů stromů, totem a stolek s hádankovou hříčkou). Jak tabule, tak herní prvky budou technicky uzpůsobeny tak, aby je 
mohly užívat i děti předškolního věku. 
 

Rozpočet:  
 

Popis položek (včetně kvantifikace) Požadováno Kč 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Celková cena bez DPH (ZO není plátce DPH)  

 
 
 
Objednatel:        Poskytovatel: 
 
....................................................................                   .................................................................... 
Libor Ambrozek, předseda ČSOP                                   …, předsedkyně 
 
 
 
V Praze dne ...............................................                  V....................................dne ....................... 


