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Kupní smlouva 
na dodávku periodik pro rok 2022 

pro části 4 a 8 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník") 

Čj. 21952/2021-UVCR-44 

     Evidenční číslo: 21/180-0  

 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Ing. Narek Oganesjan, ředitel Odboru informatiky, na základě vnitřního 
předpisu  

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 
IČO: 00006599 
DIČ:  CZ00006599 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: XXXXXX  
kontaktní osoba: Jan Mik, e-mail: XXXXXX, tel.: XXXXXX 

(dále jen „kupující“) 

a 

Monitor CZ, s.r.o. 

kterou zastupuje: Vladislav Rada, jednatel 
se sídlem: Tusarova 37, 170 00 Praha 7 
IČO: 26142104 
DIČ: CZ26142104 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., účet č.: XXXXXX 
kontaktní osoba: Simona Barchánková, e-mail: XXXXXX, tel.: XXXXXX 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
č. 73939  

(dále jen „prodávající“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o dodávce periodik (dále jen 
„smlouva“). 

I. 
Úvodní ustanovení 

Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako 
zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky k části č. 4 a 8  veřejné zakázky s názvem „Dodávky 
periodik na rok 2022“, vedené pod sp. zn. 21952/2021-UVCR.  

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
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II. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že dodá kupujícímu periodika uvedená v příloze č. 1 
této smlouvy (dále také jen „zboží“) a/nebo zajistí elektronickou verzi vybraných periodik 
za podmínek uvedených v této smlouvě, a to na základě dílčích objednávek vystavených 
kupujícím, a kupující se zavazuje, že uhradí prodávajícímu za dodané zboží stanovenou cenu. 

2. Dodávky budou realizovány postupně po dílčích plněních, přičemž dílčím plněním se pro účely 
této smlouvy rozumí dodání zboží nebo zajištění elektronické verze periodika na základě 
jedné objednávky kupujícího, případně pouze zajištění elektronické verze periodika. Kupující 
specifikuje konkrétní dílčí plnění co do druhu a množství zboží a elektronických verzí periodik. 
Kupující je oprávněn do objednávky uvést pouze druhy periodik uvedené v příloze č. 1. 

III. 
Doba a místo plnění 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 s tím, že 
první objednávka bude kupujícím vystavena na dodávku zboží od 1. ledna 2022. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1, 
ve výjimečných případech pak jiné objekty Úřadu vlády ČR v Praze, pokud toto kupující uvede 
v objednávce. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za jednotlivá dílčí plnění je stanovena za skutečně dodané zboží a poskytnuté 
elektronické verze periodik, a to v souladu s cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy – 
„Specifikace periodik – jednotkové ceny“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. V ceně 
jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (zejména náklady 
na dopravu do místa plnění, clo, balné a poštovné) a zajištěním příslušných práv 
k elektronickým verzím periodik. 

2. Ceny bez DPH a včetně DPH uvedené v příloze č. 1 jsou závazné po celou dobu účinnosti 
této smlouvy a jsou nepřekročitelné, s výjimkami stanovenými pro příslušnou část veřejné 
zakázky v příloze č. 2 této smlouvy – „Obchodní podmínky“. Výše DPH je vypočítávána dle 
platných právních předpisů. 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na zboží, které bylo dodáno v listinné či elektronické 
verzi. 

4. Platební podmínky mohou být změněny dohodou smluvních stran této smlouvy s ohledem 
na obchodní zvyklosti příslušného dodavatele, roční předplatné může být uhrazeno po dohodě 
smluvních stran předem. Cena může být změněna z důvodů uvedených v příloze č. 2 této 
smlouvy. Takto změněné platební podmínky uvede kupující ve své objednávce. Dodatek k této 
smlouvě v takovém případě nebude vyhotovován. 

5. V případě, že úhrada některé z částí smluvní ceny má být provedena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené 
v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném prodávajícím nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH  
a nebo stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující 
oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového 
dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je 
provedena ve správné výši. 

6. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
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evidenční číslo této smlouvy a číslo objednávky kupujícího. Přílohou faktury bude kopie 
potvrzeného dodacího listu nebo předávacího protokolu. 

7. Poskytovatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle 
§ 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  
a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Poskytovatel je dále oprávněn 
vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury 
dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou 
schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz. 

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněné 
či opravené faktury. 

9. Kupující uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího do 21 dnů ode dne 
obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu kupujícího 
ve prospěch účtu prodávajícího. Úhrada za plnění se provede v české měně (CZK). 

10. Při prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající se zavazuje zboží a elektronické verze periodik dodávat dle požadavků kupujícího. 
Objednávky jednotlivých dílčích plnění budou prováděny písemně. 

2. Kupující se zavazuje objednávat zboží za podmínek uvedených v této smlouvě. Prodávající  
se zavazuje dodávat dílčí plnění ve lhůtách a za podmínek uvedených kupujícím 
v objednávce. Lhůty plnění mohou být dohodou smluvních stran písemně změněny 
v objednávce. 

3. Objednávka je okamžikem jejího doručení prodávajícímu závazná pro obě strany této 
smlouvy. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů po obdržení 
objednávky tuto písemně potvrdit a nejpozději současně s prvním dodáním zboží předat 
potvrzenou objednávku kupujícímu. V případě poskytování pouze elektronické verze periodik 
je prodávající povinen předat potvrzenou objednávku nejpozději 2 dny před prvním 
poskytnutím elektronické verze periodika. 

4. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží bylo řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. 

5. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující jeho převzetím. Kupující zboží převezme, 
nevykazuje-li žádné zjevné vady. Kupující není povinen zboží převzít, pokud zboží nebude 
dodáno v požadovaném množství a druhu dle objednávky. 

VI. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, 
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou 
v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti 
prodávajícího dle předchozí věty. 

2. Prodávající výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví 
(např. poskytovat podlicence), a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání 
periodik kupujícím, v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění 
dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem (zákon č. 185/2015 
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů) popř. od vlastníků jiných práv duševního 

mailto:posta@vlada.cz
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vlastnictví v souladu s právními předpisy. Veškeré náklady tímto vzniklé jsou součástí kupní 
ceny. 

VII. 
Sleva z plnění, smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží nebo části dodávky zboží, kdy je lhůta 
stanovená touto smlouvou, resp. objednávkou řádně vystavenou a doručenou prodávajícímu, 
je povinen prodávající poskytnout kupujícímu slevu z plnění ve výši 10 %. 

2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží nebo části dodávky zboží, kdy je lhůta 
stanovená touto smlouvou, resp. objednávkou řádně vystavenou a doručenou prodávajícímu, 
v hodinách, je povinen prodávající zaplatit kupujícímu za každou započatou hodinu prodlení 
100 Kč. 

3. Prodávající se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH 
po dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku 
porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve kupujícího k zaplacení DPH z důvodu 
jeho ručení, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
DPH vztahující se k porušení závazku prodávajícího řádně a včas zaplatit DPH (včetně 
příslušenství), s níž je spojeno ručení kupujícího. 

4. V případě, že prodávající poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou v čl. VIII, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý jednotlivý případ. 

5. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu písemnou výzvou zaslanou prodávajícímu. 
Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy. 

6. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnosti 
prodávajícího dle této smlouvy. 

7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považuje mimořádná událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze smluvních stran  
před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv smluvní strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo 
znemožňuje plnění povinností dle této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.   Za vyšší moc 
se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské 
nepokoje, vzpoury, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava 
a jiné živelné nebo přírodní katastrofy. 

VIII. 
Ochrana informací  

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany. 

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace  
(bez ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této 
smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních 
stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným 
osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby 
musí být na důvěrnost údajů upozorněny.  

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují: 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 
b) orgány smluvních stran a jejich členové, 
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c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé poskytovatele, 
d) ve vztahu k důvěrným informacím poskytovatele externí poskytovatelé objednatele, a to 

i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této 
smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných 
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právním předpisů, 
zejména povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“). 

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet 
na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací 
a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami 
podílejícími se na plnění této smlouvy. 

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, poskytovatelem nebo třetími stranami, které jsou 
nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany 
dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné 
nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných 
ke zpracování. 

7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a příjímací 
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by 
se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění 
této smlouvy, se smluvní strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace 
druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům 
s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě 
smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, 
než za účelem plnění této smlouvy. 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 
tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 
a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 
části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu. 

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 
nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti 
ochrany takto poskytnutých informací. 

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů, 

b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, 
pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně informací, 

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je 
schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany, 

d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi, 
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e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU 
(Evropské unie) nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, 

f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná 
k ochraně důvěrných informací. Poskytovatel je povinen poučit své zaměstnance a členy 
svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování 
mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci poskytovatele nesmí důvěrné 
skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným 
zaměstnancům poskytovatele nebo členům orgánů poskytovatele, není-li to nezbytné k plnění 
jejich pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení. 

12. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle 
tohoto článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu 
veřejné zakázky dle této smlouvy.  

13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této 
smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. 

14. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 
a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

IX. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy  

i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem; 

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy; 

b) dohodou smluvních stran. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) prodlení prodávajícího s předáním zboží delším než 14 dnů, a to i v případě nepřevzetí 
zboží kupujícím z titulu jeho vad,  

b) opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, resp. 
z objednávky řádně vystavené a doručené prodávajícímu, přičemž opakovaným porušením 
se rozumí již třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením 
kupní ceny delší než 30 dní po splatnosti. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že 
jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění předmětu 
smlouvy a že disponuje kapacitami, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě a ve lhůtách v ní stanovených. 

2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli 
ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv 
na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany 
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se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, 
platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních 
stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

4. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání  
a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy. 

5. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této smlouvy.  

7. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Kupující je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Prodávající souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy především na profilu zadavatele a v Registru smluv, pokud zákon 
takové uveřejnění předpokládá. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti 
informací. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, 
včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které prodávající uvedl v textu této 
smlouvy. Je-li podle obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených 
osob, prodávající výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění kupující 
a bude prodávajícího písemně informovat o uveřejnění této smlouvy v Registru smluv. 
Kupující je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně 
uhrazenou cenu. Splnění těchto zákonných povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 
Prodávající je povinen zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V 
případě, že prodávající zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného 
odkladu o nich kupujícího informovat. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv, pokud zákon o registru smluv takové uveřejnění 
předpokládá. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců objednatele a poskytovatele.  

11. Tato smlouva je v případě listinného vyhotovení smlouvy vyhotovena ve 4 vyhotoveních 
s platností originálu, z nichž smlouvy obdrží 3 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení 
poskytovatel. 

12. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Specifikace periodik – jednotkové ceny   

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky   

 

 



Stránka 8 (celkem 11) 

 

V Praze dne: 11.11.2021 V Praze dne:  12.11.2021 

 ......................................................   ......................................................  

za Monitor CZ, s.r.o. za Českou republiku - Úřad vlády České republiky 

Vladislav Rada      Ing. Narek Oganesjan  
jednatel ředitel Odboru informatiky  
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Část 
4 

Název 

Cena v Kč  
za 1 roční 
předplatné  
bez DPH 

Sazba 
DPH 
v % 

Cena v Kč  
za 1 roční 
předplatné 

včetně 
DPH 

Počet ks   
(roční 

předplatné) 

Cena v Kč bez 
DPH  
za 

předpokládaný 
počet ks (roční 

předplatné) 

Cena v Kč 
včetně DPH  

za 
předpokládaný 
počet ks (roční 

předplatné) 

  

JURISPRUDENCE  3 136,00 10  
                

3 449,60       
1 3 136,00 3 449,60       

PRÁCE A MZDA - 
optimum 

 5 330,58  21 
                

6 450,00       
1 5 330,58       6 450,00       

SOUKROMÉ PRÁVO  2 500,00  10 
                

2 750,00       
1 2 500,00 2 750,00 

UNES  2 685,95  21 
                

3 250,00       
1 2 685,95 3 250,00 

Nabídková cena pro část 4  
(včetně dopravy) 

xxx xxx xxx xxx 13 652,53 15 899,60 

 

    

Část 
8 

Název 

Cena v Kč  
za 1 roční 
předplatné  
bez DPH 

Sazba 
DPH 
v % 

Cena v Kč  
za 1 roční 
předplatné 

včetně 
DPH 

Počet ks   
(roční 

předplatné) 

Cena v Kč bez 
DPH  
za 

předpokládaný 
počet ks (roční 

předplatné) 

Cena v Kč 
včetně DPH  

za 
předpokládaný 
počet ks (roční 

předplatné) 

  

AHA   (ne)  591,56  10 650,72 1 591,56 650,72 

AHA   (po-pá)  2 397,19  10 2 636,91 1 2 397,19 2 636,91 

AHA   (so)  461,78 10  507,96 1 461,78 507,96 

BLESK   (ne)  702,48 10  772,73 1 702,48 772,73 

BLESK   (po-pá)  3 003,09 10  3 303,40 2 6 006,18 6 606,80 

BLESK   (so)  577,23 10  634,95 2 1 154,46 1 269,91 

DENÍK N (tisk + mobil. 
aplikace a Klub N) 

 4 504,64 10  4 955,10 2 9 009,28 9 910,21 

HOSPODÁŘSKÉ 
NOVINY 

 4 753,64 10  5 229,00 3 14 260,92 15 687,01 

HOSPODÁŘSKÉ 
NOVINY (HN+ tisk = 
tištěné a digitální vydání) 

 5 659,09 10  6 225,00 4 22 636,36 24 900,00 

LIDOVÉ NOVINY   (po-
pá) 

 3 993,05 10  4 392,36 6 23 958,30 26 354,13 

LIDOVÉ NOVINY   (so)  808,12 10  888,93 4 3 232,48 3 555,73 

MF DNES   (po-pá)  3 993,05 10  4 392,36 11 43 923,55 48 315,91 

MF DNES   (so)  808,12 10  888,93 5 4 040,60 4 444,66 

PRÁVO   (po-pá)  3 993,05 10  4 392,36 7 27 951,35 30 746,49 

PRÁVO   (so)  808,12 10  888,93 4 3 232,48 3 555,73 

PRAŽSKÝ DENÍK   (po-
pá) 

 3 993,05 10  4 392,36 2 7 986,10 8 784,71 

PRAŽSKÝ DENÍK   (so)  808,12 10  888,93 2 1 616,24 1 777,86 

EKONOM  1 922,58 10  2 114,84 1 1 922,58 2 114,84 

EKONOM PREMIUM 
(tištěné a digitální vydání) 

 2 193,46 10  2 412,81 3 6 580,38 7 238,42 

EURO  2 158,00 10  2 373,80 6 12 948,00 14 242,80 
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MARKETING & MEDIA  3 585,60 10  3 944,16 1 3 585,60 3 944,16 

NEOVLIVNÍ.CZ : Sabiny 
Slonkové 

 905,45 10  996,00 1 905,45 996,00 

REFLEX  1 622,27 10  1 784,50 3 4 866,81 5 353,49 

REPORTÉR MAGAZÍN  715,31 10  786,84 1 715,31 786,84 

RESPEKT  1 697,73 10  1 867,50 1 1 697,73 1 867,50 

RESPEKT PREMIUM 
(tištěné a digitální vydání) 

 2 065,95 10  2 272,55 3 6 197,85 6 817,64 

TÝDEN  316,91 10  348,60 2 633,82 697,20 

TÝDENÍK ECHO  2 270,43 10  2 497,47 1 2 270,43 2 497,47 

Nabídková cena pro část 8  
(včetně dopravy) 

xxx xxx xxx xxx 215 485,27 237 033,80 
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Obchodní podmínky k jednotlivým částem veřejné zakázky 

Část 4 

Dodavatel dodá do místa plnění dle aktuální periodicity nejpozději do 5 pracovních dnů od vydání 
titulu. (Předpokládá se dodávka poštou.) 

Část 8 

Dodavatel se zavazuje dodat denní tisk a týdeníky do místa plnění v pracovních dnech a v den vydání 
nejpozději do 6:00 hodin ráno, sobotní vydání novin do 8:00 hodin; nedělní vydání bude přiloženo v 
dodávce pro nejbližší pracovní den. Dodávku ostatních periodik uskuteční podle možností, ale bez 
odkladů a rovněž ve stejném čase, tj. průběžně a do 6:00 hodin. V případě výpadku v dodávce zboží 
na straně vydavatele nenese za daný stav odpovědnost, ale doručí nedodaná periodika následující 
pracovní den nebo v nejbližším možném termínu. 

Součástí dodávky je i zajištění přístupu k elektronické verzi periodika u vybraných titulů –
Hospodářské noviny (HN + tisk = tištěné a digitální vydání), Respekt prémium a  Ekonom prémium, 
Deník N (tisk + mobil. aplikace a Klub N). 

Odůvodněnou reklamaci v dodávce, na základě telefonického nebo písemného oznámení odběratele 
z téhož dne, dodavatel vyřizuje do 6:00 hodin následujícího pracovního dne. 

Dodavatel se zavazuje umožnit zvýšení nebo snížení množství odebíraného denního tisku 
a periodik v nejbližším možném termínu od nahlášení požadavku odběratelem. 

 

 


