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č. smlouvy: 1096037/2234C D  Česká televize

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále

jen „OZ“)

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČT“)

a

Socialbakers a.s.
IČO: 29098271 DIČ: CZ29098271
sídlo: Pod Všemi svátými 427/17, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni spisová značka B 1627
zastoupená: , členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-9534040227/0100

(dále jen „Poskytovatel“);

Objednatel a Poskytovatel společně též „smluvní strany“.

Tato smlouva dále také jen „Smlouva“.

PREAMBULE

Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Predikce, měření, analýza a následná optimalizace plánování kampaní a 
obsahu na sociálních sítích ČT - 2019“.
Smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací Objednatele jako zadavatele 
ze dne 10. 5. 2019 a nabídkou Poskytovatele ze dne 16. 5. 2019.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je přístup k systému zajišťující predikce úspěšnosti 
publikovaného obsahu vedoucí k optimalizaci investic do placeného i neplaceného 
obsahu, za účelem maximalizovat výkon a minimalizovat náklady. Výstupy predikcí, 
měření a analýz budou užity pro následnou optimalizaci nasazených kampaní a 
obsahu na sociálních sítích ČT v reálném čase. Součástí plnění jsou následující 
činnosti Poskytovatele:
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a) poskytnutí neomezeného on-line přístupu (v režimu 24/7/365) do internetové 
softwarové aplikace Poskytovatele pro nejméně 10 uživatelů, přičemž 1 uživatel bude 
správcovský a další budou v režimu běžného uživatele;
Aplikace umožňuje:

• sledování progresu jednotlivých postů či kampaní a jeho reportování v 
individuálně upravených přehledech s následnou možností exportu v 
adekvátním formátu (např. PDF, .xls, CSV, ...).

• Automatické štítkování příspěvků dle stanovených podmínek
• Shromažďování klíčových statistik k jednotlivým profilům a platformám k 

porovnávání a uchovávání.
• Retence metrik k jednotlivým postům, možnost agregace ve skupiny (např. po 

kampaních dle názvu, tágu) a jejich archivace ke zpětnému nahlížení s 
možností izolace konkrétního časového období nebo typu publikovaného 
obsahu (video, foto, text status, link). Benchmarking vůči relevantním 
competitorům případně k odvětvovým průměrům. Možnost sledovat co, kdy a 
s jakými výsledky publikuje nejbližší konkurence či leader odvětví.

• Optimalizace plánování a publikování obsahu na základě výsledků analýz 
předchozího publikovaného obsahu pro zvýšení organického dosahu. 
Predikce úspěšnosti publikovaného obsahu pro optimalizaci investic do 
placeného i neplaceného obsahu, za účelem maximalizovat výkon a 
minimalizovat náklady.

• Možnost propojení s analytickými nástroji pro sledování aktivit na webu např. 
Google Analytics.

• Monitoring zmínek o brandu České televize napříč sociálními sítěmi.
• Hledání inspirace na sociálních podle klíčových slov, hashtagů, buzzwords.

b) analytika profilů na sociálních sítích - predikce a následné měření úspěšnosti budou 
probíhat na těchto sociálních sítí: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest; 
Počet profilů Objednatele je max. 75.

c) sledování metrik na vybraných profilech - počty fanoušků, jejich nárůst či pokles, 
srovnání s minulým obdobím dle zadání, včetně grafického zpracování, sledování 
interakcí, typ interakcí a další metriky (Akce na stránkách (reakce, komentáře, 
sdílení), Zobrazení stránek, Počet to se mi líbí, Dosah (organicky, placený), zájem o 
příspěvek, prokliky na web, míra odezvy na zprávy (počet konverzací, rychlost 
odezvy), zobrazení videí (zhlédnutí nad 10s), počet oslovených lidí, struktura 
fanoušků, nejlepší zdroje provozu);

d) srovnání s aktivitami dalších relevantních profilů na sociálních sítích; 

dále také jako „služby“.

1.2 Místem poskytování služeb je sídlo Objednatele a sídlo či provozovna Poskytovatele, 
pokud není domluveno jinak.

1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté služby odměnu 
v souladu se Smlouvou.
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2. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1 Záznam pro analýzu si bude zajišťovat Poskytovatel samostatně a Objednatel mu k 
tomu poskytne případnou potřebnou součinnost.

2.2 Vlastnictví k analýze v elektronické podobě přechází na Objednatele dnem převzetí 
analýzy. Poskytovatel sí je povinen za účelem zpracování analýz zajistit zdroj 
potřebných dat, která po předání analýzy zůstanou k dispozici Objednateli. 
Objednatel bere na vědomí, že analýzy dat (reporty a veškeré další obdobné výstupy 
služeb, dále jen „analýzy”) jsou plně nebo částečně založeny na veřejně dostupných 
údajích a v rozsahu, v němž tyto analýzy obsahují veřejně dostupné údaje, nemohou 
být prodávány nebo licencovány Poskytovatelem.

2.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli vlastní uživatelský účet. Počet 
uživatelských účtů Objednatele je stanoven ve výši minimálně 10 uživatelských účtů.

2.4 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k užívání systému 
uvedeného v čl. 1. odst. 1.1 Smlouvy a dat v něm uložených.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Celková cena za poskytnutí veškerých služeb definovaných v článku č. 1 této 
Smlouvy činí 1.228.770,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet osm tisíc sedm set 
sedmdesát korun českých) bez DPH a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3.2 Cenu + příslušnou DPH uhradí Objednatel Poskytovateli na základě 2 faktur -  
daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavené v souladu s touto Smlouvou.. První 
fakturu vystaví Poskytovatel nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a 
druhou fakturu vystaví Poskytovatel po uplynutí 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy, přičemž fakturovaná částka v každé z těchto plateb bude činit 50% z 
celkové ceny uvedené v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy za poskytnutí veškerých služeb dle 
této Smlouvy.

3.3 Každá Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje 
(dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a § 435 občanského zákoníku). 
Splatnost veškerých faktur vystavených na základě tohoto článku Smlouvy je 
stanovena na 30 (třicet) dnů od data doručení Objednateli. V případě, že faktura 
nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě 
splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené faktury Objednateli.

3.4 Úhradu smluvních cen provede Objednatel bezhotovostně na bankovní účet 
Poskytovatele uvedený v hlavičce Smlouvy. Platba proběhne výhradně v Kč. Rovněž 
veškeré cenové údaje jsou v Kč. Za den platby se považuje den odepsání 
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

3.5 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12..státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., 
o platebním styku, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

3.6 Sjednává se, že Poskytovatel bude zasílat v průběhu účinnosti této smlouvy/faktury 
(daňové doklady) elektronickou poštou a je povinen je zasílat v PDF formátu ze 
své emailové adresy na emailovou adresu ČT (Objednatele) dle místa plnění na 
adresu:
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- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Praha 4, Kavčí 
hory, PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení 
na emailovou adresu Objednatele. Stejný způsob elektronického doručení se použije i 
v případě, nebude-lí faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou 
správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

3.7 V případě, že je Poskytovatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat 
náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“) podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V případech, kdy může ČT vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona 
o DPH, je ČT bez dalšího oprávněna odvést za Poskytovatele DPH z fakturované 
ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet 
správce daně). Tímto postupem zanikne ČT její smluvní závazek zaplatit 
Poskytovateli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude ČT informovat 
Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího 
provedení.

4. DOBA ÚČINNOSTI SMLOUVY

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 1,5 roku (18měsíců) tj. na období od 21. 
6. 2019 do 20. 12. 2020.

4.2 Tato Smlouva nabývá platností dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato Smlouva nabývá dnem uvedeným v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy za předpokladu, že 
vdaném datu bude smlouva již uveřejněna podle 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. V opačném 
případě, je účinná dnem zveřejnění dle zákona o registru smluv.

4.3 Účinnost Smlouvy zaniká výhradně:

> splněním předmětu Smlouvy;
> uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
> dohodou Smluvních stran;
> písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

jednou ze Smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

4.4 Smluvní strany shodně konstatují, že platnost a účinnost této Smlouvy skončí též v 
případě, že poskytovateli zanikne oprávnění k činnosti, jejíž poskytování je 
předmětem této Smlouvy.

5. SMLUVNÍ SANKCE

5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení úhradou ceny stanovenou v čl. 3. této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení.

5.2 V případě úplné nefunkčnosti aplikace Poskytovatele je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- (dva tisíce) Kč za každou i započatou 
hodinu této nefunkčnosti, přičemž za průkazné se pro účely této Smlouvy považuje 
printscreen s časem výpadku a časem obnovení aplikace.
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5.3 V případě částečné nefunkčnosti aplikace Poskytovatele je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- (dva tisíce) Kč za každou i započatou 
hodinu této nefunkčnosti, přičemž za průkazné se pro účely této Smlouvy považuje 
printscreen s časem výpadku a časem obnovení aplikace.

5.4 V případě nefunkčnosti dashboardu je Objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- (dva tisíce) Kč za každou i započatou hodinu této nefunkčnosti, 
přičemž za průkazné se pro účely této Smlouvy považuje printscreen s časem 
výpadku a časem obnovení aplikace.

5.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) dnů od doručení faktury na částku 
smluvní pokuty druhé smluvní straně.

5.6 Celková výše smluvních pokut dle odstavce 5.2, 5.3 a/nebo 5.4 Smlouvy nepřesáhne 
ve svém souhrnu částku ve výši odpovídající fakturaci za užívání služby. V případě, 
že by částka smluvní pokuty vypočtená podle odstavců 5.2, 5.3 a/nebo 5.4 Smlouvy 
přesahovala limit uvedený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit podle odstavce 4.2 Smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu osobně, nebo prostřednictvím třetích 
osob, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace, eventuelně dalších osob 
předem písemně odsouhlasených Objednatelem, za které však odpovídá, jako by 
službu poskytoval sám.

6.2 Poskytovatel je povinen poskytovat služby podle svých nejlepších schopností.

6.3 Poskytovatel je povinen při poskytování služeb respektovat a zohlednit eventuální 
upřesňující podmínky a připomínky Objednatele resp. jeho zástupce či zmocněnce a 
dle toho provádět dílčí změny a korektury.

6.4 Poskytovatel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy pro Objednatele neumožní 
výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti.

6.5 Poskytovatel se zavazuje, že žádný z jeho statutárních zástupců, společníků a 
pracovníků podílejících se na plnění předmětu Smlouvy nebude během účinnosti 
Smlouvy členem žádného politického subjektu, politické strany nebo politického 
uskupení.

6.6 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména technickém vybavení Objednatele, 
bezpečnostních, technických a organizačních opatřeních Objednatele, a o 
skutečnostech tvořících obchodní tajemství Objednatele (dále jen „důvěrné 
informace“). Poskytovatel se zavazuje zajistit vhodnými prostředky ochranu 
důvěrných informací, a to zejména před neoprávněným přístupem, užitím, 
zveřejněním, šířením nebo poskytnutím neoprávněným osobám. Poskytovatel nemá 
právo s důvěrnými informacemi nakládat nebo je užívat pro jiné než stanovené účely, 
zejména je nesmí užít ke svému prospěchu nebo prospěchu jiné osoby nebo ke 
škodě nebo jiné újmě Objednatele. Poskytovatel se zavazuje zdržet se veškerých 
aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Objednatele. Tyto povinnosti 
trvají i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od
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Smlouvy některou ze stran či oběma stranami. V případě porušení tohoto závazku 
Poskytovatelem je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč za každé porušení povinnosti, přičemž uhrazením smluvní pokuty není dotčen 
nárok na náhradu škody.

6.7 V případě, že při plnění této smlouvy budou zpracovávány osobní údaje podle 
právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zavazuje se Poskytovatel 
plnit všechny povinnosti stanovené právními předpisy, zejména nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a informovat Objednatele bez 
zbytečného odkladu o všech okolnostech významných pro plnění povinností 
vyplývajících z ochrany osobních údajů. Poskytovatel je povinen zejména přijmout 
taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu neoprávněných osob k osobním údajům, ke změně, zničení, 
nebo ztrátě osobních údajů, k neoprávněným přenosům osobních údajů, k jinému 
neoprávněnému zpracování osobních údajů nebo zneužití osobních údajů. 
Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o každém porušení zabezpečení 
a/nebo o každém neoprávněném přístupu, přenosu, zveřejnění, ztrátě, výmazu 
osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění 
porušení zabezpečení osobních údajů. Poskytovatel je povinen poskytnout 
Objednateli veškerou potřebnou součinnost a podklady zejména v případě jednání s 
Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními subjekty nebo se 
subjekty osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli újmu, která 
mu vznikne v důsledku prokázaného porušení povinností vyplývajících z výše 
uvedených závazků k ochraně osobních údajů, a to včetně škody způsobené 
uložením pokuty Úřadem pro ochranu osobních údajů Objednateli. Povinnosti a 
odpovědnost dle tohoto odstavce dopadají na Poskytovatele i v případě, že škodu 
způsobil jeho zaměstnanec nebo smluvní partner či s ním spolupracující osoby.

6.8 Smluvní strany konstatují, že porušení povinností Poskytovatele týkající se ochrany 
osobních údajů (zejména jak je uvedeno ve Smlouvě v článcích 6.6 a 6.7) považují 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy umožňující Objednateli okamžité 
odstoupení od Smlouvy podle ustanovení 4.2 Smlouvy.

7. KONTAKTNÍ OSOBY

7.1 Komunikace ve všech věcech týkajících se plnění, práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy bude probíhat mezi níže uvedenými pověřenými osobami:

A) Pověřená osoba Objednatele:
ve věcech obchodních: , vedoucí centrálního nákupu

tel: , e-mail: 

- ve věcech technických:
, ředitelka Marketingu

Tel:  email:  

, manažer plánování
Tel.: . email: 
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, mediaplanner - digitální kampaně
Tel.  e-mail: 

B) Pověřená osoba Poskytovatele
- ve věcech obchodních: , account manager, 

- ve věcech technických: 

8. VYŠŠÍ MOC

8.1 Žádný z účastníků této Smlouvy neodpovídá za porušení svých povinností z této 
Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.

8.2 Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany,
pokud brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná 
strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením 
veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, 
pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

9. UŽITÍ VÝSLEDKŮ, LICENCE

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že pro Objednatele poskytuje plnění předmětu Smlouvy na 
základě vlastních znalostí a vlastního know-how.

9.2 Poskytovatel tímto poskytuje Objednateli celosvětové, bezplatné, trvalé a nevýhradní 
právo a licenci k přístupu a užívání, reprodukci, zobrazování, distribuci a vytváření 
odvozených děl k analýzám, které Objednatel vygeneruje při využívání služeb. Tato 
licence je poskytována výhradně za účelem užití služeb pro potřeby Objednatele.

9.3 Poskytovatel tímto poskytuje Objednateli celosvětové, bezplatné, nepřevoditelné a
nevýhradní právo a licenci na přístup a využívání služeb prostřednictvím softwaru na 
základě předplatného dle Smlouvy, na dobu a v rozsahu stanoveném Smlouvou. Tato 
licence je poskytována výhradně za účelem užívání služeb pro potřeby Objednatele. 
Součástí služeb není předávání nebo poskytování kopií software, na jehož základě 
jsou služby založeny.

9.4 Odměna za poskytnutí licencí dle shora uvedených článků této Smlouvy je zahrnuta 
v ceně služeb. Odměna za poskytnutí licencí třetích stran (pokud takové existují) je 
zahrnuta v ceně služeb a s třetí stranou ji vypořádává Poskytovatel.

9.5 Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 
oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.

9.6 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že Objednatel je 
oprávněn, i po ukončení plnění z této Smlouvy, využívat analýzy dle svého uvážení 
na celém světě a bez jakéhokoliv časového omezení. Způsob užití analýz je 
neomezený a závisí na rozhodnutí Objednatele. Objednatel má právo poskytovat 
analýzy k využití třetím osobám.

9.7 Poskytovatel prohlašuje, že získal a zajistil na vlastní účet všechna potřebná 
oprávnění k užití předmětů ochrany dle autorského zákona, vzniklých v rámci plnění
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podle této Smlouvy, a zároveň Objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění k jejich 
užití v rozsahu dle této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že vypořádá veškeré 
odměny v souvislosti s užitím těchto předmětů ochrany. Poskytovatel se zároveň 
zavazuje, že v této souvislosti nebudou vůči Objednateli uplatněny žádné nároky 
třetích osob. V případě, že v důsledku nesplnění tohoto závazku budou na 
Objednatele uplatněny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se Poskytovatel 
k jejich veškerému uhrazení, včetně uhrazení nákladů, které v této souvislosti 
vzniknou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.3 Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými 
písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních 
stran v tomto smyslu měnit.

10.5 Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. 
Poskytovatel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.6 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této 
Smlouvy ani před ustanoveními zákona.

10.7 Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém 
jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.

10.8 Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou 
se týkat závazků vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní 
strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně 
příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro 
zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají 
výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.9 Tato Smlouva je vypracována v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží 
objednatel a 2 (dva) stejnopisy obdrží poskytovatel.

10.10 Poskytovatel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje 
se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Poskytovatel se 
zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění 
povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo
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jiného identifikátoru, pod nímž Poskytovatel hradí televizní poplatek či uvedením 
zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.11 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle 
zákona o registru smluv.

10.12 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a 
další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.13 Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v 
celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Jméno:  

Funkce: člen představenstva 

Místo: ’R-wVvp,
Datum: ”2_o. OQ> -2 .0 1 ^Datum i/- (o-tcfy
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Kavčí hory
Na Hřebenech I11132/4 
140 70 Praha 4
IČO: 00 027383 DIČ: CZ00027383

Socialbakers a.s. &
Fod Všemi svátými 427117 

301 00 Plzeň. Czech RapubBc 
IC. 29038271, DIC: CZ29098271
www.socialbakers.com

10

109603720190617082241RZ232445PRO400

http://www.socialbakers.com



