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SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. SZOZ1I08833I00

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

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 12099 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Jiřím Hošnou, ředitelem Komunikace, marketingu a obchodu

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

zástupce pro věcná jednání:
tel.:

e-m

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

a

Stars production, s.r.o.
C 332852 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 092 65 961, DIČ: CZ092 65961
zastoupená Martinem Hrubým

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č. Ú.: 5903537389 / 0800

zástupce pro věcná jednání

(dále jen jako „poskytovate|“)

uzavírají v souladu s ustanovením 5 1746 odst. 2, 5 2586 a násl. a 5 2631 a násL zákona č.

89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v rámci veřejné

zakázky Čj. MRS30_2020 tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dále specifikované služby a objednatel se zavazuje za řádné poskytnuté služby zaplatit

poskytovateli sjednanou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli následující služby

— přestavba studia S1 pro projekt „Volby 2021“ dle specifikací uvedených v přílohách této

smlouvy (dále také jako „služby"), a povinnost objednatele za služby zaplatit poskytovateli

sjednanou cenu, to vše dle podmínek stanovených touto smlouvou. Účelem této Smlouvy je
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5 Český rozhlas
zajistit odpovídající prostředí pro vysílání Českého rozhlasu, jehož předmětem jsou volby
v České republice konané v říjnu 2021.

3. Specifikace služeb, jakož i podmínky jejich prováděníjsou blíže konkretizovány v přílohách této

smlouvy, a to v příloze č. 1 — Půdorys Studia S1 a v příloze č, 2— Položkový rozpočet.

4. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v přílohách této smlouvy jako
součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb
(a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny.

||. Místo a doba plnění

1. Místem poskytování služeb je studio S1 a SZ, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby vdohodnutých termínech ode dne uzavření této
smlouvy v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 4 ktéto Smlouvě. Smluvní strany
sjednávají, že plnění dle této Smlouvyje tzv. fixnímzávazkem v souladu s 5 1980 02,

3. Na přesném datu započetí poskytování služeb a na způsobu jejich poskytování je poskytovatel
povinen se předem písemnědohodnout s objednatelem.

4. Poskytovatel je povinen při posky10vání služeb dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen.
Přílohou č. 3 k této smlouvě jsou Podmínky poskytování služeb externích osob v objektech ČRo,
kteréje poskytovatelpovinendodržovat.

5. Poskytovatel a všechny osoby, které se budou v místě plnění podílet na poskytování služeb,
jsou povinny dodržet všechna hygienická opatření související sprobíhající koronavirovou

epidemií, dále jsou povinny při vstupu do objektu objednatele strpět měření tělesné teploty,
přičemž v případě naměření zvýšené tělesné teploty, je objednatel oprávněn nevpustit takové

osoby do objektu Českého rozhlasu.

6. Poskytovatel se zavazuje uvést místo poskytování služeb do původního stavu a na vlastní
náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při poskytování služeb.
Současné poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem
seznámil s místem plnění služeb, učinil prohlídku a zaměření studia S1 a 82 a je tak plně
způsobilý křádnému plnění povinností dle této smlouvy. Poskytovatel odpovídá za úplnost
položkového rozpočtu a případné další náklady, které bude muset vynaložit, o nichž s ohledem
na svoje profesní zkušenosti v oboru vědět měl nebo vědět mohl, jdou k jeho tíži.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb je dána nabídkou poskytovatele ve veřejné zakázce č.j.
MRS49_2021 a činí 377.800,— Kč bez DPH. Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši.
Rozpis ceny je uveden v příloze Č. 2 této smlouvy.

2. Cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele
související sposkytováním služeb dle této smlouvy (např. doprava apod.). Objednatel
neposkytuje jakékoli záiohy,

3. Úhrada ceny bude provedena objednatelem v českých korunách, po řádném poskytnutí služeb
objednateli na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“). Poskyíovatel má právo na
zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem řádného a

úplného poskytnutí služeb dle této smlouvy.
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český rozhlas
4. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení poskytovatelem za předpokladu, že k

doručení faktury dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury

činí splatnost 21 dnů od datajejího skutečného doručení objednateli.

5. Fakturamusí mít veškerénáležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou fakturyjeprotokol

o poskytnutí služeb potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že faktura

neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu

vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta

splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravene' faktury

objednateli.

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

Sb., o dani z přidané 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 vsouladu s 5 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH

(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého

plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce

daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí vety se

považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný

doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy vpřípadě, že poskytovatel

zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehliveho plátce.

IV. Řádné poskytnutí služeb, vady poskytnutých služeb

1. Služby jsou provedeny řádně časným poskytnutím služeb bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

S ohledem na fixní charakter plnění je poskytovatel povinen odstranit vady a nedodělky plnění

na místě neprodleně po jejich vytčení objednatelem, je-li odstranění vady s ohledem na povahu

poskytnutých služebmožné a účelné.V případě, že budeposkytovatelv prodienís odstraněním

vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na nákladyposkytovatele, který se mu je

zavazuje následně uhradit. Vpřipadě, že plnění poskytovatele bude vykazovat vady, ktere

poskytovatel neodstranil neprodleně po jejich vytčení objednatelem nebo objednatel odstranil

vady sám, jsou smluvní strany povinny pořídit písemný zápis o vytčených či odstraněných

vadách, ve kterém tyto vady specifikují a vyčíslí.

V. Kvalita služeb

1. Poskytovatel prohlašuje, že službyjsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají

této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb

postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českýmitechnickými normami ČSN, pokud

se na daný předmět plnění vztahují.

2. Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá odpovědnost za to, že služby budou po dobu

poskytování služeb způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této smlouvě a

zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.

VI. Změny smlouvy

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými počínaje

číslem 1 a podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.
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VII. Sankce, zánik smlouvy

. Bude—li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služeb dle harmonogramu, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč za každý jednotlivý případ prodlení. Smluvní
pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši 2 téhož právního
důvodu.

. Bude-Ii poskytovatel v prodlení s odstraněním vady služeb, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 20.000,- za každý jednotlivý případ prodlení. Smluvní pokutou není
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši 2 téhož právního důvodu.

. Vpřípadě, že porušení povinností poskytovatele dle předchozích dvou odstavců zakládá

podstatné porušení této smlouvy, a to zejména s ohledem na to, jaké toto porušení má vliv na
výsledné plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že

porušení povinností poskytovatele dle předchozích dvou odstavců zakládá nepodstatné
porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny plnění v příslušné výši.

. Bude-Ii objednatel v prodlení se zaplacením ceny služeb, zavazuje se zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 005 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII. Další ustanovení

. Smluvní strany pro vyloučení možných pochybností uvádí následující:

a) je—Ii k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a
prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu kjejímu poskytnutí. Uplyne—Ii lhůta marně,

nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo,
upozorniI—li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;

b) příkazy objednatele ohledne způsobu poskytování služeb je poskytovatel vázán, odpovídá—
Ii to povaze plnění ; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na to

objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit;

IX. 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 účinnostiněkterýchsmluv,uveřejňování těchto smluv a o registrusmluv, vplatném
znění.

. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními OZ.

. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva a poskytovatel jeden.

. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením & 89a zákona

č, 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně

příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.

. V případě, že dojde po uzavření smlouvy a zároveň před započetím plnění této smlouvy k
takové změně okolností, kterou ani jedna ze smluvních stran nemohla ovlivnit či předpokládat,
případně se dotčené straně stala známou až po uzavření smlouvy, a vjejím důsledku se plnění
dle této smlouvy stává fakticky nebo hospodářsky neuskutečnitelnýmnebo dojde ke zmaření
účelu této smlouvy, zrušuje se tato smlouva s ohledem na její fixní charakter doručením
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takového oznámení, to však pouze za předpokladu, že neprodleně po vzniku těchto okolností

dotčená smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, že taková situace nastala. Tato situace

nedopadá na případ, kdy se plnění stane pro smluvní stranu vlivem výše uvedených okolností

pouze hospodářsky méně výhodným nebo obtížněji proveditelným. V případě, že vliv výše

uvedených okolností dopadne pouze na část plnění, které je od zbytku plnění oddělitelná a toto

plnění má pro danou smluvní stranu význam, zanikne doručením oznámení pouze závazek k

plnění v příslušné části. Smluvní strany se dohodly, že za okolnost dle věty první považují
výslovné i opatření a skutečnosti, které nastanou v souvislosti s tzv. koronavirovou epidemií.

6. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách uveřejnit na profiluzadavatele

tuto smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků, pokud její cena přesáhne částku 500.000,-

Kč bez DPH.

7, Nedílnou součástí této smlouvyje její:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb Půdorys Studia S1 a S2

Příloha č. 2 — Položkový rozpočet

Příloha č, 3 — Podmínky poskytování služeb externích osob v objektech ČRo

Příloha č. 4— Časový harmonogram plnění

ší! f*em['N—
I' M02 Jan.“ V Praze dnenjfíx qij 01%

ŘeditelK< obchodu
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5 Český rozhlas

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB v OBJEKTECH ČRO 2 HLEDISKA

BEZPEČNOST! A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

|. Úvodni ustanovení

Tyto podminky p1ati pro výkon veškerých smluvených činností externich osob a jejich poddodavatelu

v objektech Českého rozhlasu (dále Jen jako „ČRo“) a ]SOU příxohou smlouvy, na základě ktere

externi osoba provádí čmnostl5:1poskytwe služby pro ČR:)

2 Externí osoby jsou povinny SI počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších

osob v objektech ČRO nebo žrvotní prostředí provozováním nebezpečnýchČKHHOSÍÍ

3 ExterníOSObYJSOU povinny si počínat tak aby nedocházelo k pracovním úrazům & byly dodržovány

zasady BOZP PO ochrany ŽP a daiší níže uvedené zasady práce v objektech ČRo Externí osoby

odpovidam za dodržovaní těchto zasad svýml poddodavateli

4 Odpovědní zamestnanci CRo JSOU oprávněni konkolovat, zda externí osoby plni povinnosti uložené

v oblastl BOZP, PO a ochrany ŽP nebo temno podmínkamz a tyto osoby JSOU povmny takovou

kontrořu strpět

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1 Odpovědný zastupce externi osoby Je povmen předat na výzvu CRo seznam osob. které budou

vykonavat Clnnostl v objektu CRo & předem hlasit připadne změny těchto osob,

2 Veškere povmnosu stanovene témlto podmínkami VLIČI zaméstnancum externí osoby, je externi

osoba povmna plnn | ve vztahu ke svým poddodavatelúm a jejich zaméstnancum

3 Externí osoby JSOU povinny SI počťnat v souladu s obecným zásadamr BOZP. PO a ochrany ŽP a

interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizuu a jsou povmny přijmout opatření k prevenci

nzrk ve vztahu k vlastnim zaméstnancúm a dalším osobám

4 Externí osoby ]SOU povmny respektovat kontrolni Člnnost osob odborných orgamzačních utvaru ČRo

2 oblast; BOZP PO. správy a bezpečnosti (dáie jen Jako „odpovědný zamestnaneď)

5 Externí osoba je povmna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím

Škobeni provedeneho odpovědným zaměstnancem ČRo 3 za tímto účelem vyslat odpovědného

zastupce, který je povmen pote vyškollt [ ostatni zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelu.

Zároveň se odpovědný zástupce exterm' osoby seznámí se zněním tzv „Dohody o plnění Ukom

v ob1ast1 BOZP a PC) na pracovušti“„ kterou potom potvrdí Svým podpisem, Tento zástupce externi

osoby Je odpovědný za dodržovám předplsu BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není

písemné Stanoveno Jmak

6 Externi osoby odpovídají za odbornou a zdravotní zpúsobllost svých zaměstnanců včetně svých

poddodavatelu

7 Externí osoby jsou zejména povmny



Český rozhlas
a) seznámit se s naky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní

opatření k ellminam techto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zamestnance CRo
podle 5 101 odst 3 zákona č. 262/2006 Sb.. zákoník práce.

Externí osoba není oprávněna zahájit činnost. pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech
zamestnancu externí osoby včetne poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo
Externí osoba je povmna na vyžádání odpovědného zamestnance předložit doklad o provedení
Školení dle předchozí věty,

b) 23le01, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejlch činnost!

c) zajistit, aby zamestnanci externí osoby používali k:dentifikacw v objektech CRo přidělenou ID
kartu ČRo — DODAVATEL. Dale zajistí, aby byly ID karty viditelne připevněny & nošeny na odevu.

dj dbát pokynu přjsjušne'ho odpovědného zaměstnance a jim stanovených bezpečnostních
opatření a poskytovat mu potřebnou součlnnost,

e) upozornit přísjušneho zaměstnance útvaru ČRo. pro který jsou činnosti prováděny, na všechny
okojnostl, které by mohly vést k ohroženi provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu
technlckých zařízení,

f) oznámit okamžjté odpovědnému zaměstnanci exustenm nebezpečí, které by mohlo ohrozwtžjvoty
ČI zdravi osob nebo zpusobit provozní nehodu nebo poruchu techmckých zařízení V takovém
případě je externí osoba povmna jhned přerušjt pra'CI a podje možnosn upozornit všechny osoby,
které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,

g) zajis'm, aby strOje, zařízení. nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s
bezpečnostním předpisy čímž se zvyŠUje nmko úrazu,

h) zaměstnanm externích osob jSOu povmnl se podrobit zkouškám na přítomnost ajkoholuČI jiných
návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,

») v případě mnnořádne událostl (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna
uposlechnout příkazu odpovedneho zamestnance ČRO,

]) trvale udržovat volne a nezatarasene unlkove cesty a komunlkace včetne vymezených prostorů
před elektrickým! rozvadečl,

k) zajlstnt, aby zamestnanm externi osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné
zařizení streju zabraňujících č! smžUjimch nebezpečí vzniku úrazu

|) zajistit. aby Činnostl prováděné externí osobou byjy prováděny v souladu se zásadami BOZP a
PO a všem obecné závaznýml právniml předpisy platnýml pro Činnostl, ktere externí osoby
prováděn

m) počínat si tak. aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vznlku požáru, výbuchu, ohroženi života
nebo Škody na majetku,

n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostoru,

o) dbát na to, aby všechny vecne prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené.
nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné & v případě jejich
poškozeni či ztráty nahjásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci

2/3



5 Český rozhlas
p) zajistit evldenm pracovnich urazu a neprodleně maxxmalně do 24 hodvn od vzmku pracovního

urazu Informovat o okolnostech, příčmách & následcích pracovního urazu odpovědného

zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů

|||. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1 Exterm osoby Jsou povmny dodržovat veškerá ustanovem obecne závazných právních předplsu v

oblastl ochrany ŽP a zejména z. č 185/2001 Sb„ o odpadech Připadne sankce uložené organy

statm správy SPOJENÉs porušemmIeg<sůativyze strany externí osoby, ponese externí osoba.

2 Exterm osoby 1500 zejmena povmny.

a) nakládat s odpady. které vzmk/y v dusledku Jejich činnosti v souladu s právním předplsy

b) nakládat při svých Čmnostech s chemlckýml látkami a přípravky v souladu s platnými právnímu

předptsy a v případě mampu/ace s r12|kovou \átkou, ktera by mohla ohrozit zdravi osob (:|

mayetek to oznámit odpovědnému zaméstnanm ČRa

c) neznečlšt'ovat komumkace a nepoškozovat zeleň,

d) ZaleÍ/Í hkvidam obalu dle platných právních předpisu

3 Exterm osoby jsou povwnny na předanem mISÍÉ výkonu ]GJICh Čmnosu na vlastni náklady udržovat

pořádek & Člstotu. ]ZKOŽ \ prubéžné na vlastní náklady odstraňovat odpady & nečlstoty vznlkte' v

důstedku )ejrch čmnosti

4 Externí osoba je povmna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve

smlouvě anení—Ii tento den ve smlouvě stanoven tak v den. kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-

li tak externí osoba, Je ČRO oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na nák/ady externí osoby

IV. Ostatni ustanovení

1 Fotografovani a natáčení je v objektech ČRo zakázano, ledaže s tím vyslovn souhlas generální
ředitel. nebOJeho pověřený zástupce




