
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

(dále jen „smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením 51746 odst. (2) a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi:

Český rozhlas
IČO: 45245053, DIČ:CZ45245053
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

zastoupený
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

(dále jen „ČRo“)

Jefim Fistein
IČO: 67989420, neplátce DPH

se sídlem K sanatoriu 665, 252 62 Horoměřice

bankovní spojení:

(dále jen „konzultant“)

(ČRo a konzultant jsou dále společně uváděni jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako

„smluvní strana“)

|.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy ze strany konzultanta je poskytování konzultačních služeb podle
této smlouvy a poskytnutí licence k užití díla ČRo, pokud bude výsledkem poskytování
konzultačních služeb autorské dílo. Předmětem této smlouvy ze strany ČRo je

poskytování součinnosti konzultantovi k řádnému plnění konzultačních služeb a placení
smluvené ceny za řádné poskytnutí konzultačních služeb ze strany konzultanta.



2. Konzultační služby budou zahrnovat tyto činnosti:

2.1. Analyticko-konzultační činnost:

2.1.1. Pravidelná měsíční analýza zahraničního tisku a poslech zahraničních

rozhlasových stanic (anglo, franko, německo, rusko, polskojazyčných) z hlediska

podílu jednotlivých témat, způsobu podání zahraničně politických, kulturních a

sociálních námětů, vyváženosti zpravodajských pořadů a použití ryze

autorských forem komentářů.

2.1.2. Pravidelné informování generálního ředitele ČRo 0 závěrech, které byly
učiněny vrámci vytváření analýz dle předchozího odstavce, poskytování

konzultací a provádění společného posouzení vhodnosti jejich důsledků a

případného přijetí příslušných změn za účelem dosažení co nejúčinnějších
forem v programovém plánování ČRo.

II.

Povinnosti smluvních stran

1. Konzultant se zavazuje poskytovat konzultační služby s odbornou péčí, podle časových

potřeb generálního ředitele ČRo a vždy na vysoké odborné úrovni. Konzultant je povinen
řídit se pokyny ČRo, Kodexem ČRo a chránit a prosazovat jeho zájmy.

2. Konzultant je povinen sdělovat generálnímu řediteli ČRo veškeré informace související s

poskytováním konzultačních služeb podle této smlouvy, či další informace, které mohou

mít vliv na jeho rozhodnutí. Konzultant vyhotoví veškeré dokumenty související s

konzultačními službami vždy podle požadavků generálního ředitele ČRo.

3. ČRo je povinen poskytovat konzultantovi včas informace a podklady jemu dostupné
a potřebné k poskytnutí konzultačních služeb a veškerou součinnost nezbytnou pro řádné

poskytování těchto služeb. Konzultant je povinen si vyžádat předložení dalších informací,

pokud by poskytnuté údaje nedostačovaly k poskytnutí konzultačních služeb na

odpovídající úrovni, či alespoň na tuto skutečnost upozornit generálního ředitele ČRo.



4. Konzultant je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

dozvěděl při poskytování konzultačních služeb a odpovídá za škodu vzniklou porušením
této povinnosti. Povinnost konzultanta zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech trvá

i po skončení poskytování konzultačních služeb. V odůvodněných případech je ČRo

oprávněn zprostit konzultanta mlčenlivosti ve vztahu k poskytovaným konzultačním

službám.

5. ČRo je povinen poskytnout konzultantovi za konzultační služby odměnu v souladu s touto

smlouvou.

III.

Licence

1. Vznikne-li při poskytování konzultačních služeb dílo, které je chráněno autorským právem

poskytuje konzultant touto smlouvou ČRo výhradní licenci k užití díla všemi známými
způsoby, bez jakéhokoliv omezení (časového, množstevního nebo teritoriálního apod.).
ČRo je oprávněn užít dílo všemi způsoby užití, je oprávněn dílo změnit či sloučit s jinými

autorskými díly.

2. ČRo je oprávněn k dílu poskytovat podlicence v neomezeném rozsahu.

3. ČRo není povinen licenci k dílu využít.

IV.

Odměna a náhrada nákladů

1. Za řádné poskytování konzultačních služeb náleží konzultantovi odměna ve výši 25.000,-

Kč měsíčně (dále jen „odměna“).

2. Odměna za licenci kdílu vzniklému vsouvislosti s poskytováním konzultačních služeb

podle této smlouvy je zahrnuta v odměně dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady na činnost konzultanta poskytovanou podle
této smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, nákladů:

. Na náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytováním činnosti



konzultanta (zejména spojené s poštovními a telekomunikačními službami,

pořizováním opisů, výpisů a fotokopií, administrativní činnosti, atd.);

.
Odměna bude placena v českých korunách na bankovní účet konzultanta uvedený

v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktur vystavených konzultantem na měsíční bázi,

vždy po řádném poskytnutí konzultačních služeb v daném měsíci. Splatnost faktury činí

vždy 24 dnů od data jejího vystavení konzultantem za předpokladu, že k doručení faktury
ČRo dojde do tří dnů od data vystavení. Vpřípadě pozdějšího doručení faktury činí

splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení ČRo. Faktura musí mít veškeré

náležitosti dle platných právních předpisů. Faktury budou adresovány a zasílány ČRo.

.Konzultant se zavazuje, že stane-li se po dobu trvání této smlouvy, resp. před
poskytnutím plnění dle této smlouvy, plátcem DPH, pak tuto skutečnost neprodleně

písemně oznámí ČRo. V případě nesplnění této povinnosti nebude konzultantovi

vyplacena DPH v odpovídající výši nad rámec odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku

smlouvy a odměna se v takovém případě považuje za odměnu včetně příslušné sazby
DPH.

V.

Střet zájmů

.
Konzultant si není vědom toho, že by existovala kolize zájmů, která by mu bránila

v uzavření této smlouvy a vplnění veškerých závazků stouto smlouvou souvisejících.
Konzultant se zavazuje oznámit ČRo neprodleně existenci střetu zájmů, o kterém se

konzultant v průběhu plnění této smlouvy dozví.

VI.

Sankce

.
Poruší—li konzultant kterékoliv z ustanovení této smlouvy formulované jako povinnost,

zaplatí ČRo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

.
Bude-li ČRo v prodlení s úhradou odměny, zaplatí ČRo konzultantovi smluvní pokutu ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

. Uplatněním sankcí není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plném



rozsahu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že konzultant nahradí ČRo jakoukoliv újmu

jím případně způsobenou v souvislosti s touto smlouvou, včetně újmy nemajetkové.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021.

2.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného uveřejnění v registru smluv.

Neodkladné činnosti konzultanta provedené pro ČRo před dnem účinnosti této smlouvy
budou vypořádány podle této smlouvy.

3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je, nebo se kdykoliv stane neplatným
nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, taková neplatnost, nebo

nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních

závazků z této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit tento neplatný nebo

nevymahatelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož

předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku.

4. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních

stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne V Praze dne

Za Český rozhlas Jefim Fistein


