
ŕ';. "Ý,
?'f Z.',-. :::::'i;'í

.;ř"I ... . .,,. . '" " ': . '", .."..., ;.1 ,tí
%, ' ·: ' ...-.,: -'.. ;'·ú' q': Km ·:. .ŕ'

a
Z.'

: ,...: I"
F ;,t .,- , ,. ,'", , ' ,. .l ·:. . .·: ,,.; ; ' L'

.,. ..,,

'",,,.r, ' ,!" §- " ' Ĺ - SMLOUVA O NÁBOROVÉM SPOTU
;1 l .Ť

,I'; · : " '. ti '. :· .. ·.·' · "" "

jč,. Á.,,.." .::..-"":.'wavřená 'l souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,.smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
čísĺo účtu:
kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 7"79 00 Olomouc
plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem, ředitelem
720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/0710
Mgr. Tibor Gábor
974 761 227
tibor.gabor@pcr.cz
6jwhpv6

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Radio Haná, s.r.o.
sídlo: Olomouc - Olomouc - město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 77900
zastoupená: jednatelem
IČO: 476 81 837
DIČ: CZ47681837
bankovní spojeni: ČSOB, pobočka Olomouc
číslo účtu: 377829353/0300
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail: obchod@radiohana.cz
ID datové schránky: 2fuv58p
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4510

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ||.
Účel smlouvy

1. S ohledem na skutečnost, že objednatel je ozbrojený bezpečnostní sbor, který má zájem
na rozšiření řad svých příslušrúkú, a zhotovitel je vhodným mediem - rádiem, dohodly se
smluvní strany na uzavření této smlouvy.

2. Účelem této smlouvy je nábor přislušnikú k objednateli prostřednictvím veřejného
rádiového vysíláni zhotovitele.
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Článek lll.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: A) zhotovení Náborového spotu
B) vysňání Náborového spotu.

1. Ad A) Zhotovení Náborového spotu ve 2 variantách (dále také jen ,,Náborový spot") -
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zdarma, na své vlastní náklady zhotovit Náborový
spot ve 2 variantách - který odpovídá právnímu řádu České republ"ky, normám
rozhlasového vysílání a předpisům $ouvisejÍcÍm. Náborový spot bude objednateli předán
k odsouhlasení jeho obsahu na nosiči CD ve zvukovém formátu se samplovaci frekvencí
44kHz nebo elektronickou poštou se samplovaci frekvencí 44kHz ve formátu mp3
s minimálním datovým tokem 128kbit/sec. :

2. Délka Náborového spotu: 25 sekund

3. Obsah Náborových spotů: jednohlasý spot bez hudby - (text obou variant Náborového
spotu bude zhotovitelem vytvořen na základě požadavků objednatele; objednatel se
zavazuje zhotoviteli předat (emailem) požadovaný text Náborového spotu nejpozději do 5
pracovních dnů od uzavřeni smlouvy. Požadovaný text Náborového spotu musí být
v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy a nesmí být v rozporu s právy třetích
osob, vulgární, urážlivý či jinak narušovat charakter rádiového vysílání zhotovitele.

4. Náborový spot se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli k odsouhlaseni jeho
obsahu nejpozději do: 13.5.2019.

5. Náborový spot se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit zcela zdarma, na své
vlastni náklady. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že osobnostní i
majetková práva k Náborovému spotu vykonává pouze zhotovitel, tj. objednatel není
oprávněn Náborový spot upravovat, měnit. a to ani jeho název, spojit s jiným dílem,
zařadit do souborného díla. Smluvní strany se však dohodly, že objednatel je oprávněn
ponechat si 1 vyhotoveni Náborového spotu. předané mu zhotovitelem v souladu s Č!. Ill.
a toto libovolně užit v souladu s účelem této smlouvy.

6. Ad B) Vysilání Náborového spotu - Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vysílat
Náborový spot - ve variantě zvolené objednatelem - za podmínek dále uvedených a
objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit níže uvedenou úplatu za vysíláni.

7. Zhotovitel se zavazuje vysílat Náborový spot v délce 25 sekund, ve variantě zvolené
objednatelem, na těchto vysílacích okruzích:

Radio Haná: Střední Morava (Olomouc, prostějov) 92,3 MHZ, Přerov 98,6 MHz, Šumperk
103,3 MHz, Kroměříž 88,4 MHZ, Hranice a Zábřeh 91,9 MHz, Moravská Třebová 105,1
MHz, Svitavy 90,1 MHZ, Vyškov 97,8 MHz, Blansko 98.6 MHZ, Boskovice 96,2 MHZ,
Rýmařov 96,2 MHZ, Bruntál 102,9 MHz. Valašské MeziřičI 103,3 MHZ.

Radio Haná SkyRock: Olomouc 100,0 MHz, prostějov 100,2 MHZ, Hranice a Lipník n. B.
103,1 MHZ, Šumperk 100,0 MHz, Mohelnice 99,7 MHZ, Boskovice 104,9 MHz, Moravská
Třebová 88,7 MHz, Svitavy 99,7 MHZ, Zábřeh 103,7 MHz, Valašské MeziřičI 107,5 MHZ,
Bruntál 91,8 MHz.
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8. Počet odvysilánŕ 175X na každém vysňacím okruhu

9. Termín plněni - čas vysňání l časové pásmo vysilání: viz příloha č. 1 smlouvy -
Mediaplán.

10. Zhotovitel je povinen Náborový spot vysílat tak, aby byl zvukově oddělen od ostatních
reklamních spotů a dalších částí vysílaciho schématu.

Článek lV,
Platební podmínky

1. Za vysíláni Náborového spotu (ČI. Ill. odst. 7. a ž 11.) se objednatel zavazuje zhotoviteli
úplatu v celkové výši 74.964,- KČ bez DPH (slovy: secŕmdesát čtyři tisíc devět set šedesát
čtyři korun českých bez DPH): průměrná úplata za odvysilání jednoho (l) Náborového
spotu činí 428,- KČ bez DPH. výše DPH bude stanovena v souladu s právními předpisy
účinnými v době vystaveni faktury. Tato úplata je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady a zisk zhotovitele v souvislosti s vysňáním Náborového spotu.

2. Úplata za vysílání Náborové spotu bude hrazena zpětně, a to lx měsíčně za odvysílané
Náborové spoty v příslušném měsíci, na základě faktury vystavené zhotovitelem. Dztum
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury čtrnáct (14) kalendářních dnů ode
dne doručení faktury na adresu sídla objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.

4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na vysňáni Náborového spotu.

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením úplaty.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce čtrnáct (14) kalendářních dnů.

Článek V.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Každý řádně a včas neodvysílaný Náborový spot je zhotovitel povinen znovu řádně
odvysílat v původním vysílachn čase a dále jako sankci za vadné plnění je zhotovitel
povinen Náborový spot odvysílat ještě lx ve stejném vysňacim čase.

2. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením úplaty za vyMání Náborového spotu,
je povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za
každý i započatý den prodlení.

Článek Vůl.
Odstoupeni od smlouvy

1. vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) neodvysílá4i zhotovitel kterýkoli náborový spot řádně a včas v souladu s touto
smlouvu;
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b)
')
d)

bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
vstoupí-li zhotovitel do likvidace;
bude-li zhotovitel v době účinnosti této smlouvy zapsán v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR.

2. Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel oprávněn dále od smlouvy odstoupit:

a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou úplaty za vysňání Náborového spotu
o vÍce jak deset (10) pracovních dni;

b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, a to ani po předchozí
písemné výzvě.

Článek IV.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotoveni obdrží objednatel a
jedno vyhotoveni zhotovitel.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru
smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Olomouci dne 1:!.."á .gc/a

Za objednate|e: l

plk. M

V d,,

Za zhotovitele:
e

"Ě'SKÉ /'JÁMĚSTĹ 97/7
773 CD OLOMOUC

fČ: DiČ: cz476m837

'7· '
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*** PLÁN ROZHLASOVÉ KAMPANĚ *** NÁBOR POLICISTŮJARO ***

Příloha Č.1 smlouvy o reklamním vysíláM a sponzoring - objednávka

Agentura l Radio: Radio Haná s.r.o.
Adresa: Blažejské náměstí 97/7, 77900 Olomouc
1¢0/ DIC: 47681837 l CZ47681837
Cislo účtu: 377829353/0300, ČSOB Olomouc
Telefon: 585 224 035; e-mail:
Obchodní zástupce: :

Objednatel:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Zástupce:

Název kampaně:
Produkt:
Cislo smlouvy:
Cisio objednávky:
Forma úhrady:

Ceská republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
720 51 795
974 761 227;
pIk. Mgr. Tomáš Landsfeld - ředitel

Nábor Policistů jaro
Haná + Olomoucko
2019TE082
ROl
fakturou l převodem

Začátek kampaně: 13. květen 2019
Konec kampaně: 2. červen 2019
Datum objednávky:
Nacenění pIati do:
Termín splatnosti:

Objednáváme závazně vysiláM reklamní kampaně:
D · .Ú " 0

l) PCR_nabor20 25 [sec]

Květen 2019
Den ·

l D"'um 3EI 3
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/1B

D

J ' · EMN®E9W
1 l 1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1 1

1 1

b 0

@E9F
ab P

6
1 1 5

1 1 5
1 1 6

1 1 5
1 4

1 1 5
1 1 5

1 1 5
1 1 4

1 1 1 6
1 1 4

1 1
1 1

1 1
1 1

1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1 1

1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

59 724, 00
Zlí tiúl, Ů(j

'q" m. . ä 28
1
1
2
1
2
1
1
1
O

Počet placených spotů: 10
Cena za spoty dle ceníku:
Cena za mesic CervenjZMy se slevou bez bµH :

11 160, 00
42111, UU

0 D 0 " . 0 . "

Celkem počet spotů: 70
Počet oslovených posluchačů (GRP): 934 000
Cena za tisíc posluchačů po sIevě (CPT): 32, 08
Cena za odvysílané spoty: (70 spotů) 70 884, 00
Obratová sleva: 58 [%] - 40 922, 00
Cena za objednávku (bez DPH): 29 962, 00
DPH: 21 [%] 6 292, 00
Cena celkem VC. DPH: 36 254, 00

Podpisem této objednávky obě smluvní strany potvrzuji souhlas s všeobecným mi,
které jsou dostupné na

, ,

', , m<v sekci 'Obchod:

Datum podpisu: ' Datum podp

, ,

t
d

-- g
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*** PLÁN ROZHLASOVÉ KAMPANĚ *** NÁBOR POLICISTŮ PODZIM ***

Příloha Č.1 smlouvy o reklamním vysíláni a sponzoring - objednávka

Agentura l Radio: Radio Haná s.r.o.
Adresa: Blažejské náměstí 9717, 77900 Olomouc
ICOl DIC: 47681837 l CZ47681837
Cislo účtu: 377829353/0300, CSOB Olomouc
Telefon: 585 224 035; e-mail:
Obchodní zástupce:

Objednatel:
Adresa:
ICOl DIC:
Telefon:
Zástupce:

Název kampaně:
Produkt:
Cislo smlouvy:
číslo objednávky:
Forma úhrady:

česká republika - Krajské ředitelstvI policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
720 51 795
974 761 227;
plk. Mgr. Tomáš Landsfeld - ředitel

Nábor Policistů Podzim
Haná + Olomoucko
2019TE082
R02
fakturou l převodem

Začátek kampaně: 2. záři 2019
Konec kampaně: 13. říjen 2019
Datum objednávky:
Naceněni platí do:
Termin splatnosti:

Objednáváme závazně vysíláni reklamní kampaně:
Zvukové soubory:

l) PCR_nabor20
Délka:

25 [sec]

3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2

Počet placených spotů: 35
Cena za spoty dle ceníku:
Lena za mesic Ri en/2Ul'!l se slevou bez LIµ'H :

Vyhodnoceni kampaně:
Celkem počet spotů:
Počet oslovených posluchačů (GRP):
Cena za tisíc posluchačů po sIevě (CPT):
Cena za odvysílané spoty: (105 spotů)
Obratová sleva: 58 [%]
Cena za objednávku (bez DPH):
DPH: 21 [%]
Cena celkem VC. DPH:

35 442, 00
lblj41, ůů

105
1 401 000

32, 12
106 326, 00
-61 324, 00

45 002, 00
9 450, 00

54 452, 00

Podpisem této objednávky obě smluvní strany potvrzuji souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami,
které jsou dostupné na Www.radi'ohana.cz' ¥ Sekci 'Obchod'.

Datum podpisu: \, ,

O 9 -05- 7ň1Q '- ' l D,,,m ,, "Q5" 2019

'r '

Datum tisku: 07/05/2019, strana 1 z 1

¶ l


