
Rámcová smlouva o inzerci

SMOL/094985/2019/OKP/MKPM/Dos OKP-MKPK/RAM/OO1244/2019/Dos

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc
IČO: 00299308,
DIČ: CZ 00299308,
se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 1 I Olomouc
zastoupené Bc. Helenou Plachou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru kanceláře 
primátora 
kontaktní osoba: 
bankovní spojení

(dále jen ,,zadavatel“) 

a

AGRIPRINT s.r.o.
se sídlem Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
zastoupená PctrcmBaštancmJcdnatclem 
kontaktní osoba:BHBH|fl|
IČO: 29308755
DIČ: CZ29308755^^^^^^^^^^^^^^
bankovní spojení:

(dále jen „vydavatel”)

uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou smlouvu (dále jen „smlouva”):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí inzertního prostoru v měsíčníku Hanácké 
noviny, který vydavatel vydává, spočívající v plošné inzerci samostatných inzerátů 
zadavatele s možností libovolného čerpání v termínu dle čl. II této smlouvy.

II.
Termín plnění

1. Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od. 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 
v rozsahu stanoveném v čl. I. této smlouvy.

III.
Objednávky předmětu plnění

1. Plnění předmětu této smlouvy dle čl. I. bude vydavateli zadávat jménem zadavatele 
zaměstnanec zadavatele oprávněný jednat ve věcech technických.

2. Zadávání inzerátů bude probíhat na základě jednotlivých objednávek písemně 
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) minimálně 20 dní před předpokládanou 
realizací předmětu smlouvy.

3. Jednotlivé objednávky předmětu plnění budou potvrzeny pověřeným zaměstnancem 
vydavatele a obratem zaslány oprávněnému zaměstnanci zadavatele.



IV.
Práva a povinnosti

1. Zadavatel si vymiňuje, že předmět plnění a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné 
ani formální chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny 
v dohodnuté formě.

2. Vydavatel je povinen realizovat předmět plněni včas a v řádné kvalitě, postupovat 
s odbornou péčí při věcném plnění předmětu smlouvy.

3. Vydavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s prováděním předmětu této smlouvy. Vydavatel použije všechny materiály, 
které obdrží od zadavatele v souvislosti s plněním této smlouvy výhradně za plněním 
účelu této smlouvy.

4. Vydavatel je povinen průběžně informovat zadavatele o všech změnách, které by mohly 
v průběhu plnění předmětu smlouvy nebo po dokončení předmětu plnění zhoršit jeho 
pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady, zejména změny své 
právní formy, změny v osobách statutárních orgánů, vstup do likvidace, úpadek apod.

5. Vydavatel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění počínat si tak, aby v rámci své 
činnosti nezpůsobil zadavateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno zadavatele. Vydavatel 
odpovídá v průběhu realizace předmětu plnění za škody způsobené porušením svých 
povinností podle této smlouvy.

6. Vydavatel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat 
se zadavatelem jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci předmětu plnění může 
provádět jen se souhlasem zadavatele.

V.
Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění předmětu smlouvy je stanovena do celkové maximální výše 82 000 Kč bez 
DPH, (celkem 99 220 Kč s DPH). Tato cena bude postupně čerpána v rámci terminu 
plnění dle čl. II této smlouvy v závislosti na rozsahu dle čl. I. této smlouvy.

2. Faktury budou vystaveny po vydání inzerátu v konkrétním vydání měsíčníku vydavatele. 
Faktury budou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za 
předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat 
všechny uvedené náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady, zejména 
pak zákonem ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud faktury nebudou vystaveny v souladu s platebními podmínkami nebo nebudou 
splňovat náležitosti dle platných právních předpisů, je zadavatel oprávněn faktura 
vydavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
ode dne doručení nové opravené faktury.

4. Platby budou probíhat bankovním převodem na účet vydavatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.



VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Poruší-li vydavatel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, 
je zadavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na vydavateli náhradu 
vzniklé škody.

2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména 
nedodržení dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění.

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno pátý den od jeho 
odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od ruší ode dne 
doručení odstoupení.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Vydavatel bere na vědomí, že obsah této smlouvy, včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude zadavatelem 
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit po dohodě smluvních stran formou písemných 
dodatků k této smlouvě. Za písemnou formu se v tomto případě považuje výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne 8. 3. 2019 V Olomouci dne 8. 3. 2019

Statutární město Olomouc 
zastoupené 

Bc. Helenou Plachou 
pověřenou zastup, vedoucího 
odboru kanceláře primátora

AGRIPRINT s.r.o. 
zastoupená

Petrem Baštanem, jednatelem


