
SMLOUVA
o vydávání periodického tisku s názvem „Olomoucké listy1

, Číslo smlouvy dodavatele j Číslo smlouvy objednatele: OKP/SOD /01/2016
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89-2012 Sb.. občanský zákoník, ve

zněni pozdějších předpisů, (dále jen „občanský? zákoník")
a

dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tisko\ý zákon")

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

Zastoupen: doc. Mgr. Antonínem Stánkem, Ph.D.. primátorem

2. Dodavatel: PROFI-TISK GROUP S.R.O.

IČ: 26868954 DIČ: CZ26868954

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě,
pod sp. zn: oddíl C, 
vložka 40897

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků soutěže o návrh archivní číslo 15063 s názvem „Návrh 
Olomouckých listů 2016ki a navazujícího jednacího řízeni bez uveřejnění archivní číslo zakázky 15120 s názvem 
„Olomoucké lisy 2016 - JŘBIT. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s touto smlouvou a 
podmínkami uvedenými v dokumentacích k soutěži o návrh a veřejné zakázce.

2. Dodavatel se stává uzavřením této smlouvy vydavatelem periodického tisku územně samosprávného celku ve 
smyslu § 3 písm. g) tiskového zákona, a to měsíčníku s názvem .. Olomoucké listy4* (dále jen „zpravodaji).

3. Předmět plněni bude dodavatelem plněn v souladu s tiskovým zákonem.

III. Předmět plnění

1. Dodavatel se zavazuje uzavřením této smlouvy zajistit obsah, předtiskovou přípravu (redakční a grafické 
zpracování textů, fotografií, inzerce), sazbu, periodický tisk a veřejné šířeni zpravodaje (distribuce) v rozsahu a 
kvalitě dle podmínek uvedených dále v této smlouvě.
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2. Výroba zpravodaje zahrnuje zejména:
a) zpracováni obsahu.
b) redakční a nakladatelské činnosti.
c) předtiskovou přípravu zpravodaje (DTP), redakční a grafické zpracování textů a fotografii.
d) tisk.
e) distribuci.
0 zajištěni dalších souvisejících činností (zejména inzerce).
Přílohou č. 1 této smlouvy je vzorový výtisk zpravodaje představující závazné provedeni každého čísla po 
technické stránce popsané v tomto odstavci.

3. Obsah zpravodaje:
a) informační Část — informace o zasedáni Rady města Olomouce. Zastupitelstva města Olomouce, důležitá 

provozní oznámení, kulturní, sportovní a společenská oznámení, informace ze života města a městských 
organizací, představeni osobností města, informace z kultury a sportu, představení činnosti neziskových 
organizací a charity, soutěže, názory atd.. Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je 
povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku.

b) inzertní část - nepřesáhne 6 tiskových stran periodika, inzerce může být na samostatných stranách nebo 
vhodně začleněná do redakční části.

c) obsah zpravodaje se stává majetkem objednatele.
4. Inzerce: Dodavatel má možnost zobchodovat maximálně 6 tiskových stran inzertního prostoru ve zpravodaji. 

Standardní je zákaz erotických, rasistických a dobré mravy pobuřujících a politických inzerátů. Inzerce bude 
přednostně nabízena místním podnikatelům, k prezentaci služeb pro občan) města atd. Inzerce musí být graficky a 
prostorově odlišena od běžných redakčních článků. Veškerou agendu inzerce, její přijímáni a zpracování zajišťuje 
dodavatel. Příjem z inzerce je příjmem dodavatele.

5. Technické podmínky:
a) základní rozsah 32 stran z toho maximálně 6 inzertních,
b) formát 210 x 295 mm.
c) barevnost: celobarevné (4/4),
d) papír: 60 g LWC, leštěný, časopisový,
e) layout: moderní design založený na výrazné grafice, originálních grafických prvcích, kvalitních fotografiích, 

profesionálním redakčním zpracování.
6. Rozsah: Celkově se jedná o zhotovení a distribuci 46 čísel zpravodaje v souladu s technickými podmínkami. 

Celkový' počet výtisků za dobu trvání zakázky'je 2 484.000 (ročně 12 čísel x 54.000 kusů/ měsíc x 4 roky' - 2 čísla 
v roce 2016).

7. Periodicita: lx měsíčně.
8. Dodavatel se zavazuje poskytovat předmět plnění v souladu s pokyny objednatele a na jejich případnou nevhodnost 

se zavazuje objednatele upozornit.
9. Dodavatel se zavazuje předat objednateli jednotlivá čísla zpravodaje v elektronické podobě pro jeho potřeby, 

zejména pro jejich umístění na webových stránkách.

IV. Termín a místo plnění

1. Předpokládané zahájení plnění (distribuce prvního čísla) březen 2016 a ukončení plnění prosinec 2019 (distribuce 
posledního čísla).

2. Návrhy jednotlivých měsíčních výtisků zpravodaje budou dodavatelem měsíčně předkládány objednateli 
k odsouhlasení a schválení nejpozději dva dny před zahájením tisku.

3. Výrobní Ihůtv:
Výrobní lhůta jednotlivých čísel zpravodaje včetně ukončení distribuce bude dohodnuta smluvními stranami na každý 
kalendářní rok samostatně.

4. Distribuce Olomouckých listů:
Dodavatel má za povinnost provést distribuci v celkovém počtu 54.000 výtisků daného čísla zpravodaje v měsíci 
v podobě odsouhlasené objednatelem, kdy je číslo vydáno, na tato místa a v rozsahu:
a) 1.500 kusů na vrátnici radnice, Horní náměstí, Olomouc,
b) 52.500 kusů čísla zpravodaje do všech domácnosti v Olomouci. Z uvedeného počtu výtisků bude zajištěno dodání 
povinných výtisků v souladu s § 9 tiskového zákona.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení.

Olomoucké listy 2016
2



2. Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cenu nelze překročit a je platná pro provedení předmětu plnění, kryje 
veškeré náklad} nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu plněni po celou dobu platnosti a účinnosti 
této smlouvy. Stejně tak cena obsahuje i předpokládané náklad} vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po 
dobu realizace předmětu plněni.

3. Kalkulace ceny: všechny ceny budou uváděny v absolutní částce na dvě desetinná místa bez DPH.

sestavení a zpracováni obsahu jednoho výlisku. 0.20 Kč

předtisková příprava jednoho výtisku. 0.10 Kč

tisk jednoho výtisku. 1.70 Kč

distribuce jednoho výtisku. 0,64 Kč

cena celkem za jeden výtisk bez DPH 2.64 Kč

cena celkem zajedno měsíční vydáni tj. 54.000 výtisků 142 560 Kč

cena celkem za 2 484.000 výtisků 6 557 760 Kč !

4. Cena vč. DPH za každé měsíční vydání bude objednatelem hrazena v rozsahu ceny za jedno měsíční vydání, tj.
54.000 výlisků, bezhotovostním převodem měsíčně zpětně, na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, na
základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem.

5. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu za měsíční plnění po ukončeni distribuce jednotlivých
čísel.

6. Lhůta splatnosti každé faktury se sjednává v délce 30 dní od jejich prokazatelného obdržení objednatelem.
7. Faktuiy budou dodavatelem zasílány v písemné formě na adresu objednatele ve 2 originálech.
8. Záloha na cenu předmětu plnění se nesjednává.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Šéfredaktorem zpravodaje bude zkušený novinář, který nebude zaměstnancem objednatele, ale pracuje pro 
dodavatele. Organizuje a řídí veškeré činnosti spojené s výrobou zpravodaje, aktivně vyhledává obsahová 
témata, účastni se oficiálních akcí, spolupracuje s oddělením mediální komunikace objednatele. Řídi další 
redaktor}' - spolupracovníky a fotografy. Šéfredaktor může být ustanoven do funkce až po předchozím 
souhlasu objednatele.

2. Pokud šéfredaktor opakované a ani po upozornění, nevyhoví objednateli v jeho žádosti na změnu přístupu ve 
své práci, zavazuje se dodavatel odvolat Šéfredaktora z funkce do 5 dnů poté, co obdrží písemný pokyn 
objednatele k jeho odvolání.

3. Dodavatel odpovídá za práci Šéfredaktora, DTP, tisk. distribuci, pravidelnou kontrolu distribuce, návrh 
koncepce Olomouckých listů.

4. Objednatel se zavazuje provádět jazykovou korekturu textů.
5. Veškerou agendu inzerce, její přijímání a zpracováni zajišťuje dodavatel. Příjem z inzerce je příjmem 

dodavatele.
6. Dodavatel se zavazuje bezplatně uveřejnit ve zpravodaji výzvy, oznámení objednatele dále oznámení ve 

smyslu § 6 tiskového zákona.
7. Dodavatel se zavazuje, že každé vydáni zpravodaje bude obsahovat údaje dle § 8 tiskového zákona a dále se 

zavazuje zajistit povinnost objednatele dle § 9 a §§ 10 až 15 tiskového zákona.
8. Dodavatel se zavazuje, že zajištěním výroby a distribucí zpravodaje nebudou dotčena práva třetích osob. 

zejména práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb.. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „autorskýzákon").

9. Dodavatel se zavazuje plnit další povinnosti vydavatele periodického tisku vyplývající s tiskového zákona.
10. Objednatel se zavazuje poskytoval dodavateli součinnost nezbytnou ke zhotovování a distribuci zpravodaje 

podle této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje za předmět plnění zaplatit při dodrženi podmínek smlouvy dodavateli sjednanou cenu.

VII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení dodavatele oproti termínům sjednaným v čl. IV. této smlouvy', se dodavatel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
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2. Smluvní strany sc mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučeni 
použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po dodavateli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručeni 
písemné výzvy k její úhradě dodavateli.

3. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že dodavatel po písemné výzvě 
ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může byt ukončena dohodou smluvních stran, vypovědí či odstoupením od smlouvy .
2. Za podstatné porušení smlouvy-, které opravňuje smluvní stranu odstoupit od této smlouvy, se považuje:

a) prodlení dodavatele s jakýmkoliv termínem uvedeném v Cl. IV. této smlouvy- delším jak 10 dní.
b) prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury delší jak 30 dní od její splatnosti,
c) další zákonem předvídané okolnosti.

3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vy povědět bez udání důvodů s šestiměsíční výpovědní dobou. Výpovědní 
doba běží okamžikem dodám výpovědi do datové schránky dodavatele, kdy smluvní strany se dohodly, že datové 
zprávy budou doručovány fikcí, popř. při použití poštovních služeb se uplatní domněnka dojití ve smyslu § 573 
občanského zákoníku.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídi platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Změny a doplňky- této smlouvy mohou byl provedeny na základě dohody 

smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Veškeré dodatky a přílohy v zniklé po dobu plnění smlouvy- se stávají její nedílnou součástí.

3. Dodavatel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 

kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosaženi 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak. aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo 
odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

5. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou Či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednáni.

6. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotoveni obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
dodavatel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

4
Olomoucké listy 2016


