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METODIKA 

V OBLASTI UZAVÍRANÍ SMLUV NA REKLAMU A PROPAGACI 

SPOLEČNOSTI KOLEKTORY PRAHA, A.S. 

 

NÁVRH NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA REKLAMU A PROPAGACI 

 

Navrhovatel uvede v předepsaném tiskopisu: 

 

1. stručnou a výstižnou charakteristiku projektu; 

2. název právnické osoby; 

3. právní formu právnické osoby; 

4. úplnou adresu sídla právnické osoby, 

5. adresu pro doručování (liší-li se od adresy sídla); 

6. IČO; 

7. DIČ; 

8. číslo účtu, 

9. zda je právnická osoba plátcem DPH; 

10. statutární orgán podle rejstříku; 

11. identifikaci kontaktní osoby; 

12. název společensky prospěšné akce; 

13. místo konání akce; 

14. dobu konání akce (jednorázová, průběžná) 

a. jednorázová akce:  

o termín konání 

b. průběžná akce:  

o v jakém období proběhne 

15.  popis prostoru umístění reklamy a propagace společnosti Kolektory Praha a.s.; 

16.  případný náhradní termín; 

17.  hlavní cíle akce (cílová skupina, popis projektu, očekávaná účast veřejnosti);  

18.  rozpočet projektu ve struktuře: 

     a.   celkové náklady na projekt;  

     b.   jakou část uhradí žadatel; 

     c.   případné další zdroje;  

     d.   navrhovaná výše plnění zadavatelem (Kolektory Praha, a.s.);  
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Navrhovatel dále doloží  

 

1. čestné prohlášení o bezdlužnosti; 

2. závazek včasného vyúčtování; 

3. kontakt na odpovědnou osobu za organizátora (mail, mobilní telefon);  

4. ověřený podpis statutárního zástupce;  

5. závazek umožnit zástupcům (max. 6 osob) společnosti Kolektory Praha a.s. provést 

kontrolu plnění smlouvy. 
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Před rozhodnutím o uzavření smlouvy o reklamě a propagaci uskuteční pověřené 

pracoviště (pracovník, pracovnice) společnosti Kolektory Praha, a.s. ověření údajů 

o navrhovateli: 

1. Obsahuje návrh všechny identifikační znaky?  

Porovnat s rejstříkem na www.justice.cz 

 

2. Plní navrhovatel zákonné podmínky?  

a) Uvádí ve sbírce listin účetní závěrku od roku 2014 (nebo dříve) ve smyslu novely 

zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v § 21a.  

b) Zveřejňuje navíc ve sbírce listin také výroční zprávu, případně audit „bez 

výhrad“ (některé organizace mají povinnost).  

c) Jeho stanovy či statut mají v poslání (jako jednu z hlavních) činnost, kterou 

navrhuje?  

 

3. Různé podpůrné znaky např.  

d) Jaké má webové stránky, kde prezentuje svoji činnost (aktualizované).  

e) Navrhoval již dříve (a jak uspěl, jak vyúčtoval)?  

f) Na webu CEDR možnost ověřit jaké získává dotace či granty.  

g) V neposlední řadě pak štábní kultura, gramatika a zdvořilost s jakou je návrh 

podán.  

 

4. Celkové náklady (rozpočet) projektu, který předkládá.  

5. Jak projekt chce financovat (kolik vlastních prostředků, příspěvků účastníků, grantů 

nadací apod.) a jakou navrhuje cenu za reklamu a propagaci společnosti Kolektory 

Praha a.s.; bude moci projekt realizovat, pokud nedostane žádanou částku?  

6. Pokud návrh nemá všechny náležitosti, vyzve navrhovatele k doplnění do 15 (patnácti) 

dnů.  

7. Po doplnění prostuduje projekt a posoudí, zda a v jaké výši jej předloží dozorčí radě k 

souhlasu. V případě jeho udělení (dozorčí radou) se návrh vrátí k administrativnímu 

vyřízení, které spočívá ve zpracování návrhu smlouvy.  
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SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI 

  

Ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2016 Sb., Nového občanského zákoníku je 

smlouva o reklamě smlouvou inominátní (nepojmenovanou), přitom ale nesmí odporovat 

obecným zásadám platným pro uzavírání smluv. Může mít i jiný název např. „smlouva o 

sponzorování“, „smlouva o reklamě a propagaci“ apod.   

  

Obecné smluvní zásady je nutné dodržet tj. uvádět  

  

1. číslo smlouvy a podle jakého zákona je uzavírána;  

smluvní strany a kdo je zastupuje (musí to být osoba, uvedená ve veřejném rejstříku); 

2. předmět smlouvy;  

3. závazky smluvních stran;  

4. cena a platební podmínky;   

5. doba plnění smlouvy;  

6. vyhodnocení a vyúčtování;  

7. ostatní skutečnosti (včetně sankcí za nedodržení smlouvy i smluvní pokuta apod.); 

případně doplňky a změny;  

8. datum uzavření smlouvy, počet výtisků;  

9. podpisy statutárních zástupců smluvních stran (resp. razítka);  
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PŘÍLOHA 1  

PODMÍNKY PODÁNÍ NÁVRHU NABÍDKY NA REKLAMU (PROPAGACI) NA SPOLEČENSKY 

PROSPĚŠNOU AKCI 

  

1. Návrh může být sepsán volnou formou na jednom listu formátu A4.  
 

2. K návrhu přiložit vyplněný tiskopis „Nabídka reklamy a propagace na společensky 
prospěšné akci“; bez tohoto tiskopisu nebude společností Kolektory Praha a.s. na návrh 
brán zřetel.  
 

3. Návrh spolu s tiskopisem odeslat elektronicky společnosti Kolektory Praha a.s.  
 

4. Nekompletní návrh či tiskopis je možné po výzvě doplnit do 15 (patnácti) dnů; po 
marném uplynutí tohoto limitu nebude společností Kolektory Praha a.s. na návrh brán 
zřetel. 
 

5. Cenu za reklamu a propagaci hrazenou zadavatelem není možno rozporovat. 
 

6. Navrhovatel se seznámí s podmínkami zásad reklamy a propagace společnosti. 
Podmínky jsou určeny výší reklamního finančního plnění. Více v souboru „Zásady 
Reklama a Propagace“. 

 

7. Po skončení akce zašle navrhovatel zadavateli textové zhodnocení, fotografickou 

dokumentaci a vyúčtování příspěvku.  
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PŘÍLOHA 2 

TISKOPIS K NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 

 

 

 
TISKOPIS K NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY  

NA REKLAMU A PROPAGACI 
NA SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ AKCI 

 

1. Charakteristika projektu (stručná a výstižná) 
 

 

 

 

2. Žadatel - identifikační údaje 
 

Název:  

 

Právní forma právnické osoby: 

Úplná adresa sídla: 

Obec:                                                              PSČ:  

Část obce:  

Ulice, číslo domu/ popisné 

Telefon 

E-mail:   

Webové stránky 

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla): 

 

IČO: DIČ: 

Číslo účtu 
Plátce DPH 

Statutární orgán podle rejstříku soudu 

Jméno a příjmení, titul, funkce:  

Kontaktní adresa:  

Telefon 

E-mail: 

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení, titul, funkce 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail:     
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3. Společensky prospěšná akce 

Místo konání akce: 
 

Doba konání akce: 
 

        Jednorázová 
 
    Průběžná 
 

 
 

Popis prostoru umístění propagace společnosti Kolektory Praha a.s. 
 
 
 

 
 

Případný náhradní termín 

 
 
 
 

Hlavní cíle akce (cílová skupina, popis projektu, očekávaná účast veřejnosti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Rozpočet projektu v Kč 

 

Celkové náklady 
 
 

Uhradí žadatel 
 

Další zdroje 

Navrhovaná výše plnění zadavatelem (Kolektory Praha, a.s.) 
 

 

 

 



Kolektory Praha, a.s.        

 

8 

 

5. Přílohy 

 

(1) Výpis z rejstříku soudu (obchodního, spolkového apod.) ne starší tří měsíců. 
(2) Další materiály (např. propagační), poslední výroční zpráva a účetní závěrka. 

6. Závěrečné prohlášení 

(1) Zavazuji se umožnit zástupcům (max. 6 osob) společnosti Kolektory Praha a.s. 

provést kontrolu plnění smlouvy. 

(2) Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

(3) Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost 

a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách. 

 

V Praze, dne:  

Razítko 
a podpis statutárního zástupce 


