
SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

vysílání rozhlasových programů v pásmu VKV na vybraných úsecích pozemních komunikací

Český rozhlas

zřízený zakonem č. 484/1991 Sb., o Českem rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr, Rene Zavoral, generální ředitel

IČ 45245053, DIC CZ45245053

zastupce pro věcnájednaní Ing Karel. Zýka, ředitel Techniky

(dále jen jako „objednatel“)

a

Operátor íCT, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, spis. zn. 19676

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 — Holešovice

zastoupena Michal Fišer, MBA, předseda představenstva

Bc. Petra Burdová, místopředsedkyně představenstva

IC 02795281, DIC CZ02795281

zástupce pro věcnájednaní Ing. Ondřej Rulík

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením $ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „0Z“) tuto smlouvu (dále jen jako „smIouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je ze strany poskytovatele povinnost na svůj náklad a nebezpečí

poskytovat objednateli služby spočívající vzajlštění šíření rozhlasového programu ČRo

Plus v pásmu VKV na kmitočtu 92.6 MHz (dále jen „rozhlasový program") na vybraných

úsecích pozemních komunikací na území hl. m. Prahy (dále jen „služby“ nebo „plnění“).

2. Předmětem této smlouvy je ze strany objednatele povinnost zaplatit objednateli cenu dle této

smlouvy.

II. Místo a doba plnění

1. Místem poskytování služeb je území hlavního města Prahy.

2. Vybranými úseky pozemních komunikací se rozumí Tunelový komplex Blanka, Strahovský

tunel a Tunel Mrázovka, v obou směrech po cele delce silničních tubusů.
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. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování služeb po účinnosti smlouvy vzávisíosti na

technické připravenosti místa plnění, nejpozději však 1. 12. 2018 od 00:00 hodin, přičemž

doba poskytování služeb bude činit ode dne zahájeníjejich poskytování 48 měsíců, a to

v nepřetržitém režimu 24 hodin, 7 dní vtýdnu a 365 dni v roce. Řádné zahájení

poskytování s užeb bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu obou smluvních stran.

Ill. Podmínky plnění

. Poskytovatel je povinen zajistit vlastními prostředky a na vlastní náklady provoz řídícího

a dohledového systému a generovat pravidelný měsíční reporting stavu a provozu vysílacího

zařízení poskytovatele, a dále zajistit systém pro telefonické a e-mailové nahlašování závad

objednatelem na kontakty objednatele uvedené v příloze této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje vysílat v rámci rozhlasového programu ČRo Plus aktuální informace o

dopravě v Praze.

. Poskytovatel je povinen zajistit vlastními prostředky a na vlastní náklady převzetí

rozhlasového programu šířeněho na kmitočtu 92,6 MHz zvysílače Praha - město, včetně

RDS a dalších součástí šířeného rozhlasového programu. Nedostupnost zdrojového

rozhlasového programu se nepovažuje za nedostupnost služby ve smyslu této smlouvy.

. Poskytovatel neodpovídá za obsah šířeněho rozhlasového programu. Poskytovatel není

oprávněn nijak zasahovat do obsahu rozhlasového programu objednatele a je povinen provést

veškerá potřebná opatření k předcházení a zabránění narušení či změně obsahu vysílání

objednatele ze strany zaměstnanců poskytovatele nebo jakýchkoli třetích osob.

.
Zákaz změny obsahu rozhlasového programu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy se neuplatní,

jedná-li se o nouzově havarijní využití zařízení a přerušení programu pro účely

bezpečnostních hlášení dispečerú vybraných úsekú silničních komunikací, Dopravní Policie

ČR nebo oprávněných dispečerú IZS.

. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost služby minimálně vrozsahu 99,2% vroce.

V případě jakýchkoli poruch či výpadků služby je poskytovatel povinen neprodleně objednatele

informovat o výskytu poruchy či výpadků služby, a to prostřednictvím kontaktú objednatele

uvedeně v příloze této smlouvy.

. Objednatel bere na vědomí nutnost výluk služeb pro údržbu provozované technologie

v maximálním rozsahu jedenkrát za měsíc vdobě od 01:00 do 05:00 (AM, tj. noční doba)

místního času. 0 plánovaných výlukách bude objednatel písemně informován nejméně tři

pracovní dny předem. Vznikne-li naléhavá potřeba uskutečnit mimořádnou výluku, o níž nebyl

objednatel uvedeným způsobem infonnován, bude její termín upřesněn po Nzájemně dohodě

smluvních stran. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že plánovaná ani

mimořádná výluka dle tohoto odstavce smlouvy se nepovažuje za nedostupnost služby ve

smyslu této smlouvy.

.
Pro účely této smlouvy se za porušení stanovené dostupnosti služby nepovažuje, dojde-li k

přerušení vysílání, omezení vysílání či snížení kvality služby z jakéhokoli následujícího

důvodu: zásah vyšší moci, válka, povstání, teroristický útok, jaderný výbuch, stávka, sabotáž,

jiné poruchy, které mají příčinu na straně objednatele.

lV. Cena a platební podmínky

.
Cena za poskytování služeb dle této smlouvy za dobu její učmnosti činí 1.488.000,- Kč bez

DPH (dále jen „cena“).
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.
Cena bude objednatelem hrazena měsíčně, po celou dobu trvání smlouvy, ve výši 31.000; Kč

bez DPH za každý kalendářní měsíc za jednu stanici. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle

platných právních předpisů. Pokud nebudou služby poskytované po celou dobu měsíce, bude

cena upravena na odpovídající poměrné období poskytování služby.

.
Cena bude poskytovateli uhrazena v českých korunách, vždy měsíčně zpětně, a to nejpozději

k 10. (slovy: desátému) dni měsíce následujícího po měsíci, za který poskytovateli vznikl na

příslušnou část ceny nárok.

.
Cena bude objednatelem hrazena na základě písemných faktur - daňových dokladů

vystavených poskytovatelem v souladu s touto smlouvou. Splatnost každé faktury činí 24 dnů

od data jejího vystavení poskytovatelem za předpokladu, že k doručení faktury objednateli

dojde do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů

od data jejího skutečného doručení objednateli.

. Všechny faktury — daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu požadované

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZoDPH“), ve znění účinném k

datu vydání příslušné faktury, a minimálně vždy musí obsahovat následující údaje: označení

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že Vystavovatel faktury je zapsán v

obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení smlouvy, označení plnění, za nějž je

fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu

a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

.
Nebude-li faktura - daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou

správně uvedené údaje dle smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti

poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne

běžet doručením opravené faktury.

. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany

uvedený ve faktuře — daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou

okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

.
V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné

straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není vsouladu s 5 106a ZoDPH tzv.

nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel jako příjemce

zdanitelného plnění bude ručit v souladu s s 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména

v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je

objednatel oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH

na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny

zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle

tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Objednatel má

právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v

průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

V. Kvalita služeb

. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a

odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při

poskytování služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými

normami ČSN.
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Služby budou ze strany poskytovatele dodávány s maximální odbornou péčí s odpovídajícím

materiálním technickým a personálním zázemím a vsouladu spodmínkami stanovenými

touto smlouvou, právním řádem České republiky (zejména zákonem č, 127/2005 Sb.,

231/2001 Sb., a 484/1991 Sb.) a příslušnými technickými normami pro oblast rozhlasového

VKV vysílání.

VI. Odpovědnost za újmu

.
Smluvní strany nesou odpovědnost jen za škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou

nedbalosti. Žádná ze smluvních stran není odpovědná druhé smluvní straně za jakoukoliv

nepřímou nebo následnou ztrátu či jinou škodu jako např. ušlý zisk, ztrátu zákazníků nebo

nemajetkovou újmu jako např. poškození dobrého jména. Celková smluvní odpovědnost je

omezena na trojnásobek měsíční ceny plnění dle článku lV. této smlouvy.

.
Žádná ze stran neodpovídá za jakékoli prodlení nebo neplnění svých závazků podle této

smlouvy vyplývající z vyšší moci, z právního předpisu nebo vládního nařízení. Smluvní strana,

která se ocitla v prodlení nebo neplní své závazky, je povinna vynaložit veškeré dostupné úsilí

na obnovení vco nejkratším čase plnění svých povinností a pokud se výkon povinností

neobnoví do třiceti dnů, má druhá smluvní strana právo po písemném oznámení od této

smlouvy odstoupit.

VII. Mlčenllvost

.
Smluvní strany se zavazují považovat tuto smlouvu, rovněž všechny doklady, informace a

údaje, bez ohledu na jejich fyzické nosiče, které si vyměnily při přípravě jednání o této

smlouvě nebo které si vymění při její realizaci, za důvěrně (dále jen „důvěrné lnformacď).

Smluvní strany se zavazují je nesdělovat nebo nerozšiřovat třetím stranám zjakéhokoli

duvodu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, přičemž tato povinnost

se však neuplatní:

a) v rozsahu nezbytném pro plnění povinností smluvních stran dle této smlouvy;

b) při sdělení či zpřístupnění důvěrné informace osobě, která je vázána povinností

mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jako příslušná smluvní strana;

c) pokud má smluvní strana opačnou povinnost stanovenou zákonem;

d) pro splnění povinnosti smluvní strany podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv v platném znění, zejména povinnosti zveřejnit tuto

smlouvu nebo její část v registru smluv;

e) pokud se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či. dostupnými jinak než

porušením povinností vyplývajících z tohoto článku smlouvy.

.
Za porušení povinností týkajících se mlčenlivosti dle odstavce 6 tohoto článku smlouvy má

smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše

smluvní pokuty je stanovena na 30.000; Kč za každý jednotlivý prokázaný případ porušení

jakékoli ze stanovených povinností.

Vllí. Změny smlouvy

.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran nazvanou

„dodatek ke smlouvěf, která bude podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1.
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2 Jakékoliv jiné dokumenty, zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy

nepovažují

3 Smluvní strany vrámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná

komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky této smlouvy, konkretizace plnění,

potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatně skutečnosti týkající se vzájemné

spolupráce apod) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně fonnou

e-mailové korespondence (bez nutnosti kvalifikovaného nebo uznávaného elektronického

podpisu) mezi zástupci pro věcná jednání uvedených na titulní straně této smlouvy.

4 Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce dle tohoto článku smlouvy, je

povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do pěti dnů po takové změně. Řádným

doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této

smlouvě.

IX. Sankce

1. Pokud doba nedostupnosti služeb překročí souvislou délku 30 minut nebo kumulovanou

nedostupnost 6 hodin každý měsíc (tj. dostupnost min. 99,2% doby každý měsíc), zavazuje se

poskytovatel poskytnout objednateli slevu na platbě za službu ve výši 45,- Kč za každou

započatou hodinu nedostupnosti služby nad uvedený limit. Do kumulované nedostupnosti se

započítávají i pravidelné nebo mimořádné výluky.

2. Pokud doba nedostupnosti služeb překročí kumulovanou nedostupnost 24 hodin každý měsíc,

je objednatel oprávněn požadovat na poskytovateli sankci a pokutu 90,- Kč za každou

započatou hodinu nedostupnosti služby nad uvedený limit. Do kumulované nedostupnosti se

v tomto případě nezapočítávají vzájemně odsouhlasené mimořádné výluky.

3. Uplatněním nároku na úhradu jedné smluvní pokuty není omezen ani vyloučen nárok na

uplatnění jine smluvní pokuty dle smlouvy.

4. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši

vzn klé z těhož právního důvodu, pro který je uplatňována smluvní pokuta.

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti dnú ode dne doručení písemné výzvy kjeji

úhradě, pokud nebyla druhou smluvní stranou rozporována.

X. Ukončení smlouvy

1. Smlouva zaniká bud (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, na kterou byla

sjednána (2) dohodou smluvních stran, (3) písemnou výpovědí, nebo (4) odstoupením od

smlouvy. __

2. Kukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí

dohody o ukončení smlouvy musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů.

3. Tato smlouva může být písemně vypovězena kteroukoli smluvní stranou i bez uvedení důvodu

s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověd doručena druhé smluvní straně.

4. Pokud poskytovatel odmítne převzít výpověd nebo neposkytne součinnost potřebnou kjejímu

řádnému doručení, považuje se výpověd“ za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému

pokusu o doručení.



5. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní

stranou probíhá insolvenční řízení, vněmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-Ii
konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za

předpokladu, že je právnickou osobou.

a) objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit

o v případě, že poskytovatel opakovaně (nejméně třikrát) porušuje smluvní povinnosti
uvedené v této smlouvě;

o vpřípadě, že poskytovatel poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele nebo

vrozporu stouto smlouvu a nezjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě

poskytnuté objednatelem;

b) poskytovatel má dále právo odstoupit:

— pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto

prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.

6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení

druhé smluvní straně; odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho
odeslání.

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména

nároků z uplatněných sankci, náhrady škody a dalších ustanovení, zjejichž povahy vyplývá,

že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.

8. Při předčasném ukončení smlouvy zjakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny si

vzájemně vypořádat vzájemné pohledávky a dluhy, jakož i další majetková práva a povinností

plynoucí z této smlouvy.

XI. Ostatní ujednání smluvních stran

1. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující:

a) je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta

marně, nemá poskytovatel právo zajistit sí náhradní plnění na účet objednatele, má však

právo odstoupit od smlouvy, pakliže na tento svůj záměr objednatele předem písemně

upozornil,
l

b) poskytovatel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb. Jsou-li

příkazy objednatele nevhodné vzhledem k povaze služeb, je poskytovatel povinen na to

objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou neprodleně po jejich obdržení

upozornit;

c) smluvní strany uvádí, že nastane-Ii zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která

poskytnutí služeb podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat

soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za poskytování

služeb, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany

přebírají nebezpečí změny okolností.

Český rozhlas
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XII. Závěrečná ustanovení

ato smlouva se uzavírá a nabyvá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními str

učinnosti cínem kdy bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zák

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách učinnosti některých smluv uveřejňování těcht

a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění

Smluvní strany se dohodly na tom že tato smlouva se řídí právem České republiky. Práva a

povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisu

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu z nichž kaž

smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech

Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami ztéto smlouvy nebo v souvisí

vsouladu sustanovením s 89a zákona č 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

pozdějších předpisů, si smluvní strany jako obecný soud sjednávají soud místně

podle sídla objednatele.

Smluvní strany tímto výslovně uvádí že tato smlouva je závazná až okamžik

podepsání oběma smluvními stranami. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v

specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pr

ustanovení 5 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá

smyslu 5 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.

Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem
smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Tento odstavec je samostatnou

smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je její

Příloha č. 1 - Provozní a kontaktní ůdaje.
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VYSÍLÁNÍ RozHLAsovÝci-i PROGRAMÚ v PÁSMU VKV NA VYBRANÝCH

ÚSECÍCH POZEMNICH KOMUNIKACÍ

Objednatel: Český rozhlas

Na straně objednatele jsou pro provozní a operativní komunikaci určeny následující pracoviště,

osoby a kontaktni ůdaje:

Pracoviště hlavního přepojovače (provozní režim 24l7):

tel. č. \21 55 3060, 221 55 3061

mobil č. 601 575 848

email: gregdovac.cro©rozhlas.cz

Pro další provozní a technickou komunikaci jsou oprávněné osoby:

Ing. Pavel Balíček,

lng. Pavel Straňák,

Poskytovatel: Operátor ICT a.s.

Na straně poskytovatele jsou pro provozní a operativní komunikaci určeny následující pracoviště,

osoby a kontaktní údaje:

Zástupce pro věcná jednání Ing. Ondřej Rulík

E Český rozhlas

PŘÍLOHA č. 1 - PROVOZNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE KE SMLOUVĚ o POSKYTOVÁNÍ
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