
Český rozhlas

RÁMCOVÁDOHODAQBOSKYTOVÁNÍSLUŽEB s
JEDNIMUCASTNIKEM

č. 52021I07073I00

Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českem rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Jiřím Malinou, ředitelem Nových medií
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.:
zástupce pro věcná jednání Jiří Špaček

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

BIuePooI s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v oddíle C vložka 180551
se sídlem Americká 525/23, 120 00, Praha 2

zastoupená: Ing. Tomášem Novákem
IČO 24122165, DIČ CZ241221R5
bankovníspojení: ČSOB, č.ú.:
zástupce pro věcná jednání Ing. Tomáš Novák

(dále jen jako „poskytovate|“)

(objednatel a poskytovatel dále společně jako „smluvní strany“ anebojednotlivě jako „smluvní
stra na“)

uzavírají v souladu SQ 1746 odst. 2 a 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu o poskytování služeb
sjedním účastníkem (dálejenjako „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“)

Preambule

Tato dohoda upravuje podmínky týkající se zadání veřejné zakázky č. j. MR16_2021 s názvem
„Testování internetových stránek a mobilních aplikací“ na poskytnutí níže specifikovaných
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= český rozhlas
služeb (dále jen „veřejná zakázka“) a rámcově upravuje vzájemné vztahy mezi objednatelem a
poskytovatelem.

|. Účel a předmět dohody

1. Účelem této dohody je zajistit po dobu 36 měsíců ode dne účinnosti této dohody poskytování
níže specifikovaných služeb za podmínek stanovených touto dohodou a dílčí smlouvou až do
výše předpokládaného finančního limitu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez
DPH.

2. Předmětem dohody je vymezení podmínek, které budou podkladem pro uzavírání dílčích
smluv (dále jen „dílčí smlouvy“ a každá z nich samostatně jen „dílčí smlouva“) na testování
internetových stránek a mobilních aplikací, jejichž specifikace a parametry budou
objednatelem uvedeny v objednávce anebo v příloze dílčí smlouvy (dále jen „služby“).

3. Dílčí smlouvy budou uzavírány d|e aktuálních potřeb objednatele na základě výzvy k plnění
postupem d|e následujícího článku této dohody. Jednotlivá ustanovení této dohody se
přiměřeně použijí na dílčí smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody.

||. Dílčí plnění a postup při jeho realizaci

1. Jednotlivá dílčí plnění budou poptávána a dílčí smlouvy uzavírány v souladu s touto dohodou
následujícím způsobem:

a) objednatel bude vyzývat poskytovatele kdílčímu plnění za účelem poskytnutí plnění
v souladu s touto dohodou a v rozsahujejích příloh.

b) objednatel zašle poskytovateli:

. písemně na adresu jeho sídla (popř. jinou předem určenou kontaktní adresu) nebo

. datovou zprávou nebo

. e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v teto dohodě (popř. jinou předem určenou
kontaktní e-mailovou adresu)

výzvu k Qoskytnutí glnění. Ve výzvě budou uvedeny konkretní požadavky na realizaci
plnění a veškeré podmínky plnění, vč. doby plnění.

0) celková cena, kterou objednatel doplní do výzvy, bude vycházet z cen uvedených v
přílohách této dohody.

d) při plnění do částky, která nepřesahuje 50.000,- Kč bez DPH, bude mít výzva podobu
objednávky, příp. dílčí smlouvy.

e) při plnění, jehož částka se rovná nebo přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, bude mít výzva
podobu dílčí smlouvy.

f) poskytovatel je povinen písemně potvrdit objednateli akceptaci objednávky, a to nejpozději
následující pracovní den po doručení výzvy;

g) bude-Ii plnění poskytováno na základě objednávky, vzniká poskytovateli povinnost
k poskytnutí plnění přijetím výzvy k poskytnutí plnění, tj. doručením oznámení ojejím přijetí
objednateli; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou nebo objednávkou;

h) poskytovatel je povinen písemně doručit podepsanou dílčí smlouvu ve fyzicke podobě
svlastnoručním podpisem oprávněného zástupce poskytovatele na adresu sídla
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objednatele (nebo na jinou předem určenou kontaktní adresu), případně velektronicke
podobě se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovanem certifikátu či
s kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněného zástupce poskytovatele na
e-mailovou adresu uvedenou v teto dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní
e-mailovou adresu), nebo prostřednictvím datové zprávy, a to nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení návrhu dílčí smlouvy ze strany objednatele. Objednatel následně
bez zbytečného odkladu zajistí podpis dílčí smlouvy a doručí příslušný počet vyhotovení
dílčích smluv podepsaných oběma smluvními stranami zpět poskytovateli;

i) bude-Ii plnění poskytováno na základě dílčí smlouvy, vzniká poskytovateli povinnost
k poskytnutí plnění účinností dílčí smlouvy, tj. jejím uveřejněním v registru smluv; to vše ve
lhůtách stanovených touto dohodou nebo dílčí smlouvou;

j) případné změny v rozsahu a četnosti plnění vztahující se k dílčí smlouvě budou možná na
základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v podobě jejího dodatku. Taková dohoda
musí být vždy písemná a podepsána oprávněnými osobami smluvních stran. Její součástí
musí být stanovení aktualizované ceny, která nesmí být vyšší, než cena (resp. dílčí cena u
jednotlivých položek, jde-Ii o změnu těchto položek) uvedená v teto ramcove dohodě.

2. Výzva objednatele bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:

a) identifikační údaje objednatele;

b) název a číslo jednací veřejné zakázky a jednotlivého dílčího plnění;

c) vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny v české měně bez DPH a s
DPH, časový harmonogram plnění;

d) lhůtu a místo, případně způsob dílčího plnění;

e) další požadavky na obsah plnění.

3. Nestanoví-Ii tato dohoda jinak a připouští-Ii to povaha věci, použijí se veškerá ustanovení
týkající se dílčích smluv přiměřeně i na objednávky.

|||. Místo a doba poskytování služeb

1. Místem poskytování služeb je sídlo nebo provozona poskytovatele. Objednávka nebo dílčí
smlouva mohou stanovit jiné místo poskytování služeb.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v místě poskytování služeb na vlastní náklad a
nebezpečí v termínech uvedených v objednávce nebo dílčí smlouvě.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle této dohody za dobu její účinnosti nepřesáhne částku ve výši 500.000,- Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH.

2. Objednatel je povinen hradit poskytovateli ceny vsouladu s jeho nabídkou ve výběrovém
řízení k veřejné zakázce, a to za plnění po něm požadovaná jednotlivými dílčími smlouvami či
objednávkami. Kceně plnění bude přičtena DPH vsazbě platné vden uskutečnění
zdanitelného plnění.

3. Cena za poskytnutí služeb činí 4.800,- Kč bez DPH za 1 člověkoden (MD), přičemž základní
(minimální) jednotkou pro účely fakturace je 0125 MD neboli 1 člověkohodina; počet
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5 Český rozhlas
člověkodnů (MD) za účelem poskytnutí služeb bude předem uveden v dílčí smlouvě či
objednávce; úhrada ceny bude provedena na základě rozsahu poskytovatelem skutečně
poskytnutých služeb d|e dílčí smlouvy, maximálně však ve výši odpovídající celkove částce
uvedene vdílčí smlouvě či objednávce, a to po podpisu protokolu o poskytnutí služeb
smluvními stranami.

4. Ceny uvedené v teto dohodě jsou konečné a zahrnují veškeré náklady poskytovatele
související s poskytováním služeb a splněním všech povinností dle této dohody a příslušné
dílčí smlouvy. Objednatel neposkytuje jakekoli zálohy.

5. Úhrada ceny bude prováděna v českých korunách po poskytnutí služeb d|e dílčí smlouvy nebo
objednávky na základě daňového dokladu (dále jen jako „faktura“) vystaveného
poskytovatelem. Poskytovatel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění sveho
závazku, tedy okamžikem poskytnutí kompletních služeb objednateli dle této dohody, dílčí
smlouvy či objednávky.

6. Splatnost faktur činí 24 dnů od data vystavení každe faktury poskytovatelem, a to za
předpokladu jejího doručení objednateli do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího
doručení faktury činí lhůta splatnosti 21 dnů od data skutečného doručení faktury objednateli.

7. Faktury musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a jejich součástí musí být
položkový rozpis fakturovaná částky a kopie protokolu o poskytnutí služeb podepsaného
oběma smluvními stranami. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje
nesprávne údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit
fakturu novou neboji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout od počátku
okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.

8. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s 5 106a zákona č. 235/2004

Sb., o dani zpřidane hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), tzv.
nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako
příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s 5 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH
(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehliveho
plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně.
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech d|e předchozí věty se
považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o
provedení úhrady DPH d|e tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný
doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této dohody v případě, že poskytovatel
zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této dohody prohlášen za nespolehliveho plátce.

V. Změny dohody a komunikace smluvních stran

1. Tato dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran nazvanou
„dodatek k rámcové dohode , která bude podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
Dodatky musí být číslovány vzestupně počínaje řadovým číslem 1.

2. Jakékoliv jiné dokumenty, zejmena zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu dohody
nepovažují.

3. Smluvní strany vrámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná
komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky této dohody, konkretizace plnění,
potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatne skutečnosti týkající se vzájemné
spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou
e-mailove korespondence mezi zástupci pro věcná jednání dle této dohody. Pro právní
jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku dohody nebo dílčí smlouvy nebo pro
uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující. Smluvní strany se
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dohodly, že právní jednání d|e předcházející věty musí být učiněna písemně, ve fyzicke
podobě musí být opatřena vlastnoručním podpisem oprávněných zástupců smluvní stran a
velektronicke podobě opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovanem certifikátu či kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců
smluvních stran, případně být učiněna prostřednictvím datové schránky smluvních stran.

4. Pokud by některé ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho
kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Řádným doručením
tohoto oznámení dojde ke změně zástupce a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti
uzavření dodatku k této dohodě.

VI. Řádné poskytnutí služeb

1. Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb ze strany poskytovatele v ujednanem
rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o poskytnutí služeb, jenž je přílohou dílčí smlouvy (dále
jen „protokol o poskytnutí služeb“) a jehož kopie musí být součástí faktury. Objednatel je
oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu s touto
dohodou a příslušnou dílčí smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že služby vykazují vady či
nedodělky. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o poskytnutí služeb s výhradami,
a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí řádně a včas poskytnutých služeb
objednatelem, a ohledně vadne části uvedou do protokolu o poskytnutí služeb rozhodne
skutečnosti a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jake vady či nedodělky
služby vykazovaly a určí lhůtu kodstranění těchto vad či nedodělků, která však nesmí být
delší než 10 dní. Poskytovatel splnil řádně svou povinnost zdílčí smlouvy až okamžikem
poskytnutím kompletních služeb bez vad a nedodělků, pokud si smluvní strany písemně
nedohodnou něco jiného. Rozhodující je podpis protokolu o poskytnutí služeb bez vad a
nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Poskytovatel souhlasí, že jako součást řádného poskytnutí služeb bude vykazování chyb
zreportů zadávat přímo do systémů pro řízení a správu a projektů ktomu určených
objednatelem a dle pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje pro účely umožnění splnění
této povinnosti poskytovatelem, poskytovateli poskytnout potřebnou součinnost.

3. Smluvní strany se dohodly, že se na tuto dohodu nepoužije ustanovení 5 2605 odst. 2 CZ.
Poskytovatel tak odpovídá za veškeré vady, ktere existovaly v době převzetí služeb,
i v případě kdy došlo ze strany objednatele k převzetí služeb bez výhrad.

4. Smluvní strany jsou oprávněny stvrdit písemným protokolem i jiné skutečnosti, jež se
vyskytnou v průběhu účinnosti této dohody—zejm. úspěšné provedení zkoušek po odstranění
vad aj.

VII. Kvalita služeb

1. Poskytovatel prohlašuje, že služby budou poskytovány bez faktických a právních vad a budou
odpovídat teto dohodě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování
služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami
ČSN.

2. Poskytovatel dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se specifikací služeb a
podmínkami jejich poskytování, je odborně způsobilý služby řádně a včas poskytovat a má
k tomu veškeré potřebné kapacity.

3. Poskytovatel okamžikem účinnosti dílčí smlouvy přebírá odpovědnost za to, že služby dle této
dílčí smlouvy budou po dobu plnění určenou příslušnou dílčí smlouvou způsobilé ke svému
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1.

2.

užití, jejich kvalita bude odpovídat teto dohodě a dílčí smlouvě a budou vykazovat vlastnosti
vymezené touto dohodou a dílčí smlouvou, popř. vlastnosti obvykle.

Poskytovatel je povinen po dobu d|e předchozího odstavce tohoto článku dohody bezplatně
odstranit vady služeb, které se na službách objeví, a to nejpozději do 3 dnů od jejího
písemného oznámení objednatelem. V případě, že bude poskytovatel v prodlení
sodstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady poskytovatele,
který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.

Poskytovatel je povinen uhradit objednateli náklady vznikle při uplatnění jeho práv a nároků
z odpovědnosti za vady.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a Qovinnosti ob'ednatele:

a) objednatel je oprávněn kpravidelne kontrole plnění a dodržování sjednaných podmínek
poskytování služeb podle této dohody ze strany poskytovatele, a to i bez předchozího
upozornění; budou-Ii zjištěny nedostatky zejmena co do rozsahu, četnosti a/nebo kvality
plnění, oznámí tuto skutečnost ktomu určené osobě poskytovatele. Poskytovatel je
povinen bezodkladně po takovem oznámení zjednat nápravu.

b) objednatel je povinen předávat poskytovateli všechny potřebné informace a údaje, které
má objednatel a které jsou nutné k tomu, aby poskytovatel mohl poskytovat plnění podle
konkretní dílčí smlouvy;

o) objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy poskytovatele ve vztahu kpředmětu plnění
podle této dohody a konkrétní dílčí smlouvy, a to do dvou pracovních dnů od obdržení
dotazu, nedohodnou-Ii se smluvní stranyjinak;

d) bude-Ii třeba, vyvine objednatel přiměřené úsilí poskytnout poskytovateli všechny potřebné
informace a údaje od třetích stran, které jsou nutné, kzajištění řádného plnění
poskytovatele, podle této dohody nebo dílčí smlouvy.

Práva a QovinnostiQoskýtovatele:

a) poskytovatel je povinen si při poskytování sjednaných služeb počínat s náležitou odbornou
péčí, vsouladu sobecně závaznými právními předpisy, touto dohodou a každou dílčí
smlouvou; dále je povinen chránit práva a oprávněné zájmy objednatele, řídit se jeho
pokyny a nejednat v rozporu s nimi a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo
objednatelejakýmkoliv způsobem poškodit;

b) poskytovatel poskytuje služby osobně, popř. prostřednictvím svých zaměstnanců či
poddodavatelů; v každém takovém případě je poskytovatel povinen zajistit, aby všechny
osoby podílející se na plnění pro objednatele se řídily vždy touto dohodou a konkrétní dílčí
smlouvou; poruší-Ii taková osoba jakekoliv ustanovení této dohody nebo konkretní dílčí
smlouvy, bude se na to hledět, jako by porušení způsobil sám poskytovatel;

c) poskytovatel je povinen zajistit poskytování služeb zejmena osobami, prostřednictvím
kterých ve výběrovém řízení prokázal kvalifikaci, příp. jinými osobami, ale vždy tak, aby
byly splněny minimální požadavky objednatele na tým osob poskytující služby dle této
dohody a vsouladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky; na písemnou žádost
objednatele je poskytovatel povinen doložit doklady prokazující, že osoby poskytující
služby tyto minimální požadavky splňují;
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d) poskytovatel není oprávněn postoupit nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést práva a

povinnosti na třetí osoby vyjma plnění poskytovaných poddodavateli vsouladu stouto
dohodou a zadávací dokumentací;

e) poskytovatel je povinen umožnit objednateli provedení kontroly podle plnění a dodržování
sjednaných podmínek poskytování služeb podle této dohody; k oznámeným nedostatkům
zejmena co do rozsahu, četnosti a/nebo kvality plnění je povinen bezodkladně sjednat
nápravu.

IX. Sankce

V případě, že bude uplatněn postup dle čl. II., odst. 1 této dohody a poskytovatel ve stanovené
lhůtě neakceptuje výzvu kposkytnutí plnění nebo tuto výzvu odmítne, anebo nedoručí ve
stanovené lhůtě podepsanou dílčí smlouvu nebo dílčí smlouvu odmítne podepsat, je
poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Bude-Ii poskytovatel v prodlení s poskytnutím služeb, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

Bude-Ii poskytovatel v prodlení sodstraněním vad služeb, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každýjednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

Bude-Ii objednatel v prodlení se zaplacením ceny služeb, zavazuje se objednatel zaplatit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokutyjsou splatné do patnácti dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejich úhradě
druhé smluvní straně.

Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody vplne výši
vznikle ztehož důvodu, pro který je uplatňován nárok na zaplacení smluvní pokuty. Nárok
objednatele na náhradu škody se případným uplatněním smluvní pokuty nesnižuje.

V případě, kdy by nesplnění některé povinnosti dle této dohody či dílčí smlouvy, pro kterou je
stanovena smluvní pokuta, bylo prokazatelně způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a

nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany, není smluvní strana,
která tuto smluvní povinnost nesplnila povinna k úhradě smluvní pokuty, která se ktakove
smluvní povinnosti vztahuje.

X. Zánik rámcové dohody a dílčí smlouvy

Ukončení rámcové dohody

1. Rámcová dohoda zaniká bud' (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2)
dohodou smluvních stran, (3) písemnou výpovědí, (4) odstoupením, anebo (5) vyčerpáním
ňnančního limitudle této dohody.

Kukončení ramcove dohody dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran
učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být
vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících zdílčích
smluv i objednávek.

Tato dohoda může být písemně vygovězena objednatelem i bez uvedení důvodu s výpovědní
dobou v délce 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla výpověd doručena druhé smluvní straně.
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4. Kterákoli smluvní strana má právo od této dohody odstougit, pokud s druhou smluvní stranou

probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vstoupí-Ii druhé
smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

Objednatel má dále právo od této dohody odstoupit

a) je—Ii poskytovatel prohlášen za nespolehliveho plátce DPH;

b) pokud se poskytovatel nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení
s poskytnutím služeb d|e dílčí smlouvy;

0) pokud se poskytovatel nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení
s odstraněním vady služeb d|e dílčí smlouvy;

d) v případě, že poskytovatel nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody poruší své
povinnosti dle této dohody či poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele;

e) je—Ii to stanovenou rámcovou dohodou.

Poskytovatel má dále právo odstoupit, pokud se objednatel nejméně dvakrát za dobu
účinnosti této dohody ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro
každý jeden z případů prodlení a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě;
minimální lhůta na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy
poskytovatele.

Ukončení dílčí smloug

7.

8.

10.

Dílčí smlouva zaniká bud' (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou
smluvních stran, (3) odstoupením.

Kukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný
osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných
pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z dílčí smlouvy.

Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy odstougit, pokud sdruhou smluvní
stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vstoupí-Ii
druhé smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

Objednatel má dále právo odstoupit:

a) je—Ii poskytovatel prohlášen za nespolehliveho plátce DPH;

b) pokud se poskytovatel ocitl v prodlení s poskytováním služeb d|e dílčí smlouvy a toto
prodlení neodstranil ani po písemně výzvě objednatele;

0) pokud se poskytovatel ocitl vprodlení svyřízením reklamace služeb a toto prodlení
neodstranil ani po písemně výzvě objednatele;

d) v případě, že poskytovatel poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele nebo
v rozporu s touto smlouvu a nesjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté
objednatelem;

e) je—Ii to stanoveno rámcovou dohodou.
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11. Poskytovatel má dále právo odstoupit, pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné

částky a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě objednatele k úhradě; minimální lhůta
na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele.

Obecné odmín ukončenírámcovédohod či dílčísmlouv:

12.

13.

14.

15.

Rámcovou dohodu ani kteroukoliv uzavřenou dílčí smlouvu není žádná ze smluvních stran
oprávněna jednostranně ukončit zžádných jiných důvodů ani jinými způsoby, jež stanovují
dispozitivní ustanovení obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů a způsobů
uvedených jinde v teto dohodě.

Účinky odstoupení od rámcové odhody či dílčí smlouvy nastávají dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Voznámení o odstoupení musí být popsán
konkretní důvod odstoupení a být podepsán oprávněným zástupcem smluvní strany,
v opačném případě se odstoupení považuje za neplatné.

Odstoupením od ramcove dohody nejsou dotčena ustanovení této dohody, která se týkají
zejmena nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, zjejichž povahy
vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti ramcove dohody.

Při předčasném ukončení ramcove dohody či dílčí smlouvy jsou smluvní strany povinny si
vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další
majetková práva a povinnosti plynoucích zteto dohody i zkonkretních dílčích smluv /
objednávek.

XI. Doba účinnosti dohody

. Tato dohoda se uzavírá na dobu 36 měsíců, počínaje dnem její účinnosti.

Po uplynutí doby účinnosti dohody již nelze na jejím základě zadávat nove veřejné zakázky na
uzavření dílčích smluv. Platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí
doby účinnosti dohody a všechnyjejich podmínky a odkazy na dohodu nejsou uplynutím doby
účinnosti dohody dotčeny.

XII. Ostatní ujednání smluvních stran

. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující:

a) je-Ii k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a
prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-Ii tato lhůta
marně, nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však
právo odstoupit od dílčí smlouvy, pakliže na tento svůj záměr objednatele předem písemně
upozornil;

b) poskytovatel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb. Jsou-Ii
příkazy objednatele nevhodne vzhledem k povaze služeb, je poskytovatel povinen na to
objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou neprodleně po jejich obdržení
upozornit;

c) má-Ii objednatel opatřit věc k poskytování služeb d|e dílčí smlouvy, předá ji poskytovatel v
dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po účinnosti dílčí smlouvy. Má se za to, že
se cena služeb 0 cenu této věci nesnižuje. Neopatří-Ii objednatel věc včas a neučiní-Ii tak
ani na opakovanou, písemnou a prokazatelně doručenou výzvu poskytovatele v dodatečné
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přiměřené době, může věc opatřit poskytovatel na účet objednatele, přičemž poskytovatel
je povinen objednateli před opatřením věci sdělit písemnou a prokazatelně doručenou
formou cenu takoveto věci a stanovit mu přiměřenou lhůtu k vyjádření.

XIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této dohody může objednateli
způsobit majetkovou újmu (tj. škodu na jmění objednatele nebo třetích osob) nebo
nemajetkovou újmu (dále souhrnně jako „škoda“). Tuto škodu je poskytovatel povinen
objednateli uhradit na základě výzvy objednatele.

2. Smluvní strany se dohodly, že se na tuto dohodu a na právní vztahy z ní vznikle nepoužije
ustanovení 5 2914 CZ, a že poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody, které
objednateli vzniknou porušením povinností dle této dohody či dílčí smlouvy, bez ohledu na to,
zda tyto povinnosti poruší poskytovatel či jeho poddodavatel.

XIV. Mlčenlivost

1. Poskytovatel se zavazuje zachovat (po dobu platnosti a účinnosti a také po uplynutí platnosti a
účinnosti této dohody, jakož i všech dílčích smluv) mlčenlivost o všech informacích a
skutečnostech, ktere se dozví v rámci plnění předmětu této dohody. Tyto informace objednatel
prohlašuje za citlive, důvěrné a tajne, sčímž je poskytovatel plně srozuměn. Poskytovatel
nesdělí tyto informace třetím osobám, neumožní třetím osobám přístup ktěmto informacím,
ani je nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel se zavazuje, že
informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupníje třetí straně. V případě,
že tyto povinnosti budou porušeny ze strany zaměstnanců poskytovatele nebo osob,
prostřednictvím kterých poskytovatel plní předmět této dohody platí, že tyto povinnosti porušil
sám poskytovatel.

2. Povinnost mlčenlivosti d|e předcházejícího odstavce dohody se nevztahuje na informace a
skutečnosti, které:

a) v době jejich zveřejnění nebo následně se stanou bez zavinění kterékoli smluvní strany
všeobecně dostupnými veřejnosti;

b) byly získány na základě postupu nezávislého na teto dohodě nebo druhé smluvní straně,
pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit;

c) byly poskytnuté třetí osobou, která takove informace a skutečnosti nezískala porušením
povinnosti jejich ochrany;

d) podléhají uveřejnění na základě zákonné povinnosti či povinnosti uložené smluvní straně
orgánem veřejné moci.

3. Za porušení povinností týkajících se mlčenlivosti d|e odstavce č. 1 tohoto článku dohody má
objednatel právo uplatnit u poskytovatele nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní
pokuty je stanovena na 50.000,- Kč za každýjednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv v souladu se zákonem 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.
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2.

10.

11.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto rámcovou dohodu je právo
České republiky. Právní vztahy z této dohody vznikle se řídí zejmena příslušnými
ustanoveními 02 a dalšími v České republice obecně závaznými právními předpisy.

Objednatel má právo nevyčerpat celý rozsah plnění vsouladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky a podle této dohody.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopisu. V případě, že bude dohoda uzavřena na dálku za využití
elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dohodu podepisuje jako poslední, jeden
originál dohody spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.

Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami z této dohody nebo v souvislosti s ní,
vsouladu sustanovením 5 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, si smluvní strany jako obecný soud sjednávají soud místně příslušný
podle sídla objednatele.

Smluvní strany uvádí, že nastane-Ii zcela mimořádné nepředvídatelná okolnost, která plnění
z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby
podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo o
zrušení dohody a o tom, jak se smluvní strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve
smyslu ustanoveníg 1765 a násl. OZ nebezpečízměny okolností.

Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazné až okamžikem jejího
podepsání oběma smluvními stranami. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že vdůsledku

specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle
ustanovení 5 1728 a 1729 02 o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve
smyslu 5 2910 02 po objednateli požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.

Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky opraven v
souladu s 5 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, uveřejnit na profilu zadavatele tuto dohodu včetně jejích příloh, všech jejích změn a
dodatků a dílčích smluv a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

Tato dohoda včetně jejích příloh, případných změn, bude uveřejněna objednatelem v registru
smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud dohodu uveřejní vregistru smluv
poskytovatel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této dohody bez zbytečného odkladu.
Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních
ustanovení ramcove dohody.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily sobsahem této dohody, kterou uzavírají na
základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této dohodyjsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Vzor dílčí smlouvy vč. protokolu o poskytnutí služeb;

V Praze dne .................. V .................. dne ..................

Za objednatele Za poskytovatele
Jiří Malina Ing. Tomáš Novák
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| Ředitel Nových médií Jednatel
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DÍLČÍSMLOUVAoPOSKYTOVÁNÍSLUŽEBč. [.]
1k rámcové dohodě o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne

Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českem rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený:
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.:
zástupce pro věcná jednání Jiří Špaček

(dále jen jako „objednate|“)

BIuePooI s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v oddíle C vložka 180551

se sídlem Americká 525/23, 120 00, Praha 2

zastoupená: Ing. Tomášem Novákem
IČO 24122165, DIČ CZ24122' "'
bankovníspojení: ČSOB, č. ú.
zástupce pro věcná jednání Ing. Tomáš Novák

(dále jen jako „poskytovate|“)

uzavírají v souladu s ustanovením 5 1746 odst. 2 a násl. a 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a v souladu s článkem ||.
ramcove dohody o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne _] (dálejen
„rámcová dohoda“) tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb (dálejen jako „smlouva“)

|. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele na svůj náklad a nebezpečí osk tovat

objednateli dle podmínek dále stanovených vteto smlouvě následující služby: [ ,
blíže specifikované v příloze této smlouvy (dále také jen „specifikace služeb“), a povinnost
objednatele služby převzít a zaplatit objednateli cenu dle této smlouvy.

2. V případě, že je poskytovatel dle specifikace služeb povinen v rámci své povinnosti poskytovat
služby dodat objednateli jakekoliv zboží, je řádné dodání tohoto zboží považováno za součást

poskytování služeb, bez jehož dodání není možné služby považovat za řádně poskytnuté.
Hodnota takoveho zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou zahrnuty v ceně za služby.

3. Poskytovatel je povinen objednateli služby poskytnout včetně veškeré dokumentace, která je
nezbytná k tomu, aby služby mohly sloužit svému účelu.

||. Místo a doba plnění

1. Pokud se smluvní strany nedohodly písemnějinak, místem poskytování služebje [_].
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2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby nejpozději do _] ode dne účinnosti této

smlouvy. Na přesném datu započetí poskytování služeb a na způsobu jejich poskytování je
poskytovatel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem.

|||. Cena služeb

. Cena služeb je stanovena nabídkou poskytovatele a činí _],- Kč bez DPH. Kceně
bude přičtena DPH dle platných právních předpisů. Cena služeb a platební podmínky jsou
sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob výpočtu ceny služeb je stanoven přílohou
této smlouvy.

Celková cena d|e předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele
související s poskytováním služeb dle této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 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. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České
republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou
dohodou a zejm. příslušnými ustanoveními OZ.

Bude-Ii v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom
bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dva a poskytovatel jeden. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití
elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež smlouvu podepisuje jako poslední, jeden
originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.

Nedílnou součástí této smlouvyje její:

Příloha č. XX - Specifikace služeb a ceny;

Příloha č. XX - Protokol o poskytnutí služeb.

vprazeane- v

Za ob'ednatele Za os tovatele

[_] [ ]
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PŘÍLOHA č. XX — PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Český rozhlas
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro věcná jednání

tel.: +420
e-maiI:

(dále jen jako „přebírající“)

a

BIuePooI s.r.o.
IČO 24122165, DIČ CZ24122165
zástupce pro věcná jednání

(dále jen jako „poskytující“)

tel.: +420
e-maiI:

©rozh|as.cz

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o poskytnutí služeb č. [_] ze dne
poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako

objednateli) následující služby:

. Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje poskytnutí služeb vujednaném rozsahu a
kvalitě.

. Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto
důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou
skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín

poskytnutí služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:

. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží pojednom vyhotovení.

Vi-idnei-l

Za
iřebíra'lícího

Vi-ldnei-l

Za

ios ituiícího
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