
SMLOUVA O REKLAME A PROPAGACI
č. zadavatele: G1030/R/2019/355

č. poskytovatele: 2019/0531/OKSMPP.SEK

Smluvní strany:

1) Pražská energetika, a. s.

se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 - Vršovice
zastoupená: Mgr. Petrem Holubcem, vedoucím oddělení Public Relations (PR)
IČO: 60193913
DIČ: CZ60193913
číslo účtu:
spisová značka: B 2405 vedená Městským soudem v Praze
datová schránka: z3wcgr4
(dále jen „zadavatel44)

2) Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Bc. Michalem Švarcem, radním
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
číslo účtu:
datová schránka: g5ybpd2
(dále jen „poskytovatel44)

Zadavatel a poskytovatel (společně dále také jen „smluvní strany44)uzavírají v souladu s ustanovením
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník44),tuto smlouvu (dále jen „smlouva44):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění reklamy a propagace zadavatele poskytovatelem v souvislosti
s provozem 2 kluzišť v době od 11. 12. 2019 do 29. 2. 2020 na adrese:
• Glowackého 555/6, Praha 8 - Bohnice, v areálu ZŠ - rozměr 20 x 40 m;
• Štíbrova 1776/17, Praha 8 - Kobylisy, v areálu Koupaliště Ládví - rozměr 15 x 30 m.

2. Kluzišti se dle této smlouvy rozumí ledové plochy o uvedených rozměrech, na uvedených adresách
v čl. I. odst. 1 smlouvy (dále jen „kluziště44).Pro program konaný na kluzištích se pro účely
smlouvy dále používá jen termín „akce44.

3. Poskytovatel, který je pořadatelem akce, prohlašuje, že je oprávněn provádět reklamu a propagaci
v rozsahu dle této smlouvy a že má na základě platného právního titulu zajištěny prostory pro
konání akce.



Článek II.
Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje v době akce:
a) zajistit umístění 4 reklamních samolepek s ochrannou známkou zadavatele o rozměru cca

55 x 33 cm na mantinely kluzišť (2 ks na každé kluziště);
b) zajistit umístění 2 reklamních bannerů s ochrannou známkou zadavatele o rozměru 3 x 0,75 m

na veřejně přístupném a viditelném místě konání akce (po 1 ks v místě kluziště);
c) dodržet oborovou exkluzivitu - tzn. nevykonávat po dobu platnosti této smlouvy reklamu

a propagaci pro jiné subjekty, jež jsou oprávněny k výrobě, přenosu, distribuci či obchodu
s elektřinou a plynem (s výjimkou Pražské plynárenské, a. s.), a to na základě licence udělené
dle zák. ě. 458/2000 Sb., nebo zákona, který tento zákon nahradí;

d) předat do 14 dnů po splnění předmětu smlouvy zadavateli fotodokumentaci plnění závazku
poskytovatele dle této smlouvy pro archivaci.

2. Zadavatel se zavazuje předat poskytovateli v sídle poskytovatele 4 ks samolepek a 2 bannery
s ochrannou známkou zadavatele (dle čl. II odst. 1. této smlouvy) takovým způsobem, aby byla
dodržena doba uvedená v čl. I. odst. 1. této smlouvy.

Článek III.
Cena plnění a platební podmínky

1. Cena plnění se stanovuje dohodou smluvních stran v celkové výši 200 000 Kč (slovy:
dvěstětisíckoruněeských) + DPH dle platných právních předpisů.
a) částka ve výši 100 000 Kč + DPH dle platných právních předpisů bude uhrazena zadavatelem

na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě na základě dílčího daňového dokladu
vystaveného poskytovatelem dle § 26 a § 28 s náležitostmi dle § 29 zákona ě. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), do 14 dnů
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

b) částka ve výši 100 000 Kč + DPH dle platných právních předpisů bude uhrazena zadavatelem
na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě na základě dílčího daňového dokladu
vystaveného poskytovatelem dle § 26 a § 28 s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH dne
29. 2. 2020.

2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu.
3. Na daňovém dokladu musí být nad rámec zákonných ustanovení uveden odkaz i na tuto smlouvu

a seznam poskytnuté reklamy. Úhrada dílčích daňových dokladů bude provedena vždy do 14 dnů
ode dne jeho doručení zadavateli.

4. V případě, že ke dni zdanitelného plnění bude poskytovatel uveden v rejstříku plátců DPH jako
nespolehlivý plátce dle § 109 zákona o DPH, stává se zadavatel (příjemce) plnění ručitelem
za nezaplacenou daň. Zadavatel pak může poukázat příslušnou platbu na výše uvedený účet bez
DPH a DPH odvést způsobem dle § 109a zákona o DPH. S tímto postupem bude poskytovatel
písemně seznámen. V tomto případě se závazek zadavatele ve výši DPH považuje za uhrazený.

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti požadované platnými právními
předpisy, je zadavatel oprávněn tento daňový doklad vrátit obratem poskytovateli s uvedením
důvodu vrácení.
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Článek IV.
Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 29. 2. 2020.

Článek V.
Sankční ujednání

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit cenu sjednanou v článku III., odst. 1. této smlouvy ve sjednané lhůtě
splatnosti. V případě prodlení s platbou ceny je poskytovatel oprávněn požadovat po zadavateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě, že poskytovatel nesplní své povinnosti (nebo některou z nich) dle článku II. odst. 1. této
smlouvy má zadavatel právo od této smlouvy odstoupit a má právo na okamžité navrácení poměrné
ceny plnění.

3. Smluvní pokuta je splatná vždy do 5. dne následujícího měsíce za období předchozího měsíce,
v němž došlo k prodlení s úhradou ceny podle čl. III. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty
nezaniká nárok poskytovatele na náhradu škody.

Článek VI.
Ukončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zanikne:

a) uplynutím sjednané doby plnění;
b) písemnou dohodou smluvních stran;
c) odstoupením poskytovatele od této smlouvy v případě prodlení zadavatele s platbou ceny

podle čl. III. této smlouvy delším než 10 dnů, odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke
dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně;

d) odstoupením zadavatele od této smlouvy dle čl. V. odst. 2. této smlouvy; odstoupením se tato
smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv doplňky a změny mohou být učiněny pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.

2. Vztahuje-li se na druhou smluvní stranu ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpisů,
pak pro účely plnění této smlouvy je zadavatel správcem osobních údajů druhé smluvní strany
a osobní údaje takto získané zpracovává za účelem uzavření a plnění této smlouvy a pro účely
oprávněných zájmů správce.

3. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně specifik zpracování osobních údajů členů
statutárních orgánů, zaměstnanců příp. dalších osob zastupujících druhou smluvní stranu a práv,
které subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, jsou uvedeny
v dokumentech: „Zásady ochrany osobních údajů44a „Zpracování osobních údajů kontaktních osob
obchodního partnera44,se kterými byla druhá smluvní strana před podpisem této smlouvy
seznámena a které jsou dostupné na webových stránkách správce.
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4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána ani
v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím
registru smluv 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. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této smlouvy zajistí poskytovatel. Poskytovatel
se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Poskytovatel se současně zavazuje informovat zadavatele o uveřejnění smlouvy tak, že
mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy sám potvrzení obdrží.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží
zadavatel a dvě (2) vyhotovení poskytovatel a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem uveřejnění Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv.

7. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními
občanského zákoníku.

8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

9. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.

10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si smluvní strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí ěi praxe.

V Praze dne

Pražská energetika, a. s. Městská část Praha 8

Mgr. Petr Holubec Bc. Michal Švarc
vedoucí oddělení Public Relations radní

Trumpichová Vlasta
Správce rozpočtu:
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