
c f\era

SMLOUVA NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ č. SML/2017/02991

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami:

MAFRA, a.s.
se sídlem: Karla EngliŠe 519/11,150 00 Praha 5 
zastoupená předsedou představenstva panem Mgr. Michalem Hanákem a 
místopředsedou představenstva panem Ing. Michalem Berkou 
IČ:45313351 
DIČ: CZ4f

(déle jen „Poskytovatel") 

a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing, Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl, m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10,101 00 
(dále jen „Objednatel**)

se v souladu s výsledky zadávacího řízem veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané formou 
jednacího řízem bez uveřejnění „VZ 71016 - Reklamní kampaň na webovém portálu 
iDos.cz pro potřeby Městské policie hl, m, Prahy", ve kterém Poskytovatel přijal výzvu 
Objednatele, dohodli na následujícím znění smlouvy na předmět plnění (dále jen „Smlouva").

r.
Předmět smlouvy a předmět plněni

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele spočívající v zajištění reklamní 
kampaně Objednatele na webovém portálu Poskytovatele pro potřeby Městské policie hl, m. 
Prahy (dále jen MP HMP). Plněním Smlouvy se rozumí umístění bannerové inzerce na 
webovém portálu iDos.cz se zaměřením na náborovou kampaň MP HMP (dále jen „předmět



plnění"). Součástí předmětu plnění je i povinnost Objednatele zaplatit za řádně provedený 
předmět plnění Poskytovateli cenu dle podmínek níže uvedených,

2. Poskytovatel se zavazuje provádět předmět plném s odbornou péči, v souladu se zájmy 
Objednatele. Poskytovatel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny 
jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Od 
pokynů Objednatele se smí Poskytovatel odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům Objednatele a jen tehdy, nelze-li včas získat souhlas Objednatele.

3. Objednatel za rádné provedení předmětu plnění zaplatí Poskytovateli cenu určenou 
dle či. Ill odst. 2 Smlouvy.

II.
Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel poskytne Poskytovateli Reklamní služby dle 
Mediaplánu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy.

2. Předmět plnění bude realizován formou banneru Widesquare, 210 x 210 px., 
minimální formát Flash, fig, swf s minimálním počtem zobrazení 1 314 200 týdně.

3. Předmět plnění bude zaměřen na celé území České republiky s výjimkou regionu 
Hlavního města Prahy.

4. Předmět plnění se bude realizovat po dobu 28 týdnů od nabytí platnosti a účinnosti 
smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje předat Dodavateli veškeré podklady potřebné k zahájení 
realizace předmětu plnění bezprostředně po nabyti platnosti a účinnosti Smlouvy,

6. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle skutečných potřeb Objednatele. 
Objednatel není povinen objednat předmět plnění v plném rozsahu, který je uveden v 
Mediaplánu, a to bez jakýchkoliv sankcí

III.
Cenové ujednání a platební podmínky

1. Ceny za předmět plnění na základě této Smlouvy jsou stanoveny jako ceny konečné, 
platné po celou dobu trvání Smlouvy, neměnné bez ohledu na vývoj inflace, či jiných 
skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií čí služeb na trhu.

2. Jednotkové ceny za předmět plněni jsou uvedeny v Mediaplánu, který je Přílohou č. 1 
Smlouvy.

Celková cena za předmět plnění činí 625 61Í0,- Kč bez DPH.

3. Objednatel zaplatí Poskytovateli za provedený předmět plnění na základě dílčích 
faktur vystavených Poskytovatelem. Částka uvedená v dílčí faktuře bude Poskytovatelem



vypočítána vždy na 2ákladě skutečného poskytováni předmětu plněni jako součet za 
jednotlivý měsíc. nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak.

4. Nedílnou součástí faktury bude vždy rozpis jednotlivých Částí předmětu plněni ve 
vyúčtovaném kalendářním měsíci.

5. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Objednateli. Za 
uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Poskytovatel obdržel platbu na svůj účet.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů a stanovené náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v 
dojednané výši, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve Lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdržení 
Poskytovateli s uvedením chybějících náležitosti nebo nesprávných údajů. V takovém případě 
přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet doručením opravené faktury 
Objednateli.

IV.
Odpovědnost za předmět plnění

V případě, že Poskytovatel neposkytne předmět plnění řádně a s odbornou péčí dle čl. 
I odst. 2 Smlouvy a Objednateli tak vznikne z tohoto důvodu škoda, odpovídá za ní 
Poskytovatel v plné výši. V případě poskytnutí předmětu plnění v rozporu sčl. I a II 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V.
Dodací podmínky

1. Realizace předmětu plnění bude prováděna na základě této Smlouvy.

2. Místem plnění je webový portál iDos.cz s cílením na celé území ČR, mimo území 
hlavního města Prahy.

3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit realizaci předmětu plnění v případě, že 
Objednatel je v prodlení s úhradou předchozí Části předmětu plnění, a to až do doby, kdy 
Poskytovatel obdrží opožděnou platbu od Objednatele na svůj účet.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro realizaci předmětu plnění a jednání ve věcech 
smluvních je kontaktní osobou



5. Dojde-Ii ke změně těchto osob. jsou smluvní strany povinny tuto skutečnost 
prokazatelně oznámit, a to nejpozději do 5 dnů ode dne rozhodné skutečnosti.

6. Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli bez odkladu nepředvídané objektivní 
překážky, které znemožňují realizaci předmětu plnění ve sjednaném termínu a která nejsou 
způsobena úmyslným či nedbalostnim jednáním Poskytovatele. V takovém případě obě strany 
neprodleně dohodnou nový termín předmětu plnění.

VL
Smluvní sankce

1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Objednateli předmět plnění řádně a ve Ihůtě 
stanovené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci formou 
slevy ve výši 0,1% z ceny objednaného předmčtu plnění za každý den prodleni, nejvýše však 
do 100 % z ceny neposkytnuté části předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě, že slevu nebude možno uplatnit, má Objednatel právo na finanční plnění od 
Poskytovatele, a to ve výši vzniklého nároku na slevu.

1. Neuhradí-]i Objednatel fakturu v termínu splatnosti, je Poskytovatel oprávněn uplatnit 
právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, 
nejvýše však do výše 100 % z ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.

3. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou 
účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

VII.
Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za 
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednóvajj, že uveřejněni této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha



VIH,
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či 
za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Poskytovatel 
obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.

4. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody 
obou smluvních stran.

5. Další práva a povinnosti obou stran, zejména postup při realizaci kampaně, platební, 
stornovací a reklamní podmínky jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami 
Poskytovatele, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

6. Věci touto Smlouvou neupravené se řídi ustanoveními občanského zákoníku.

V

za Poskytovatele

Mgr. Michal Hanák 
Člen představenstva

místopředseda představenstva

V Praze dne: f 'f.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská policie hl. m. Prahy 

Kar*céi.:ř teffriěle 3 
101 00 Prahři 1L, Korunní 98
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