město Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb,
IČO: 00253979, DIČ: CZ00253979, zastoupené starostou Mgr. Antonínem Jalovcem,
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, č. účtu: 19-528331/0100
(dále jen zadavatel)

a
Miroslav Všetečka, Výhledy 68, 352 01 Aš, IČO: 18691919, DIČ: CZ5907281083
Místo podnikání: Tesařská 728, 352 01 Aš
bankovní spojení: 196269318/0300
(dále jen poskytovatel),
(společně též jako účastníci smlouvy nebo smluvní strany)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto

SMLOUVU NA PROPAGACI MĚSTA CHEBU
V INTERNETOVÉM TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
I. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je propagace zadavatele v internetovém televizním vysílání,
informování o činnosti zadavatele a subjektů se vztahem k zadavateli, pravidelná výroba
a zveřejňování dokumentárních a zpravodajských šotů, týkajících se práce vedení
zadavatele, zastupitelstva města, rady města a městského úřadu zadavatele, vysílání
pozvánek na akce, které pořádá zadavatel nebo subjekty se vztahem k zadavateli,
a okamžité informování občanů v případě krizových situací.
2. Zadavatel bude prezentovat poskytovatele jako mediálního partnera města Cheb.
3. Poskytovatel zajistí zadavateli a dalším subjektům se vztahem k zadavateli úplatnou
propagaci aktivit v oblasti kulturní a společenské v souladu s obecně závaznými
právními předpisy. Propagovanými subjekty se vztahem k zadavateli jsou všechny
právnické osoby zřízené nebo založené zadavatelem a právnické osoby, ve kterých má
zadavatel své zastoupení nebo majetkovou účast.
4. V rámci ceny je úhrada minimálně 50 šotů (pořadů), které budou vyrobeny na základě
požadavků a podkladů města Chebu a zveřejněny.
5. Dodáním díla se rozumí výroba jednotlivých šotů (pořadů) a jejich zveřejnění na
webových stránkách poskytovatele a dále na facebookovém profilu a YouTube kanálu
poskytovatele.
6. Poskytovatel se zavazuje, že vyrobené a odvysílané šoty (pořady) bude archivovat jako
videozáznamy ve vhodném formátu.
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7. Poskytovatel je povinen upravit, po předchozím upozornění zadavatele, podobu šotu
(pořadu) v případě, že by podklady nebo pokyny zadané zadavatelem byly v rozporu
s právními předpisy upravujícími realizaci předmětu této smlouvy.
II. Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel je povinen šířit dobré jméno zadavatele a subjektů se vztahem
k zadavateli.
2. Poskytovatel je povinen zhotovit šoty (pořady) s náležitou odbornou péčí a v souladu
s právními předpisy upravujícími realizaci předmětu této smlouvy.
3. Poskytovatel je povinen zveřejnit šoty (pořady) a ostatní informace podle této smlouvy
v souladu s právními předpisy upravujícími realizaci předmětu této smlouvy a ve
sjednaných časech s přípustnými odchylkami. Tyto skutečnosti budou konkrétně
upraveny v podkladech ke zveřejnění.
4. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zadavateli všechny překážky
řádného zveřejnění šotů (pořadů) a sdělit případný náhradní termín realizace.
III. Práva a povinnosti zadavatele
1. Zadavatel je povinen šířit dobré obchodní jméno poskytovatele.
2. Zadavatel je povinen řádně a včas dodávat poskytovateli podklady ke zveřejnění.
3. Zadavatel je povinen uhradit poskytovateli za propagaci specifikovanou v této smlouvě
sjednanou částku bez prodlení, na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).
IV. Cena a podmínky splatnosti
1. Zadavatel je povinen zaplatit ve prospěch poskytovatele sjednanou částku 60 000 Kč.
Uvedená cena je stanovena celkem za dvanáct kalendářních měsíců, přičemž DPH činí
12 600 Kč.
2. Účastníci smlouvy se dohodli, že poskytovatel je oprávněn účtovat za celé období
plnění dle této smlouvy předem, po nabytí účinnosti této smlouvy, na základě daňového
dokladu (faktury) vystavené poskytovatelem, se splatností 14 dnů od jejího
prokazatelného doručení zadavateli.
V. Smluvní sankce
Sankční ujednání:
1. Zadavatel je oprávněn uložit dodavateli smluvní pokutu v případě prodlení s propagací
zadavatele dle ustanovení článku I. této smlouvy, nebo v případě porušení povinnosti
poskytovatele dle článku II. této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den
prodlení, a to za každé porušení povinnosti zvlášť.
2. Zadavatel je oprávněn uložit poskytovateli smluvní pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z důvodu vadného plnění na straně poskytovatele, výše smluvní pokuty činí
v takovém případě 5 % z celkové z částky uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
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3. Smluvní strany ujednaly, že v případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury
dodavateli dle této smlouvy, má dodavatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši
0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze
strany oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není
dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
VI. Ostatní ujednání
Jednáním o realizaci smlouvy byli smluvními stranami pověřeni:
za poskytovatele - Miroslav Všetečka, tel. 603188694, e-mail as.media@seznam.cz
za zadavatele - Ing. Tomáš Ivanič, redaktor Chebských radničních listů
VII. Doba trvání smlouvy, platnost a účinnost smlouvy, závěrečná ustanovení
1. Právní vztah založený touto smlouvou se sjednává na dobu určitou, a to od 01.01.2022
do 31.12.2022.
2. Před uplynutím sjednané doby končí právní vztah založený touto smlouvou písemnou
dohodou účastníků, zánikem jednoho z účastníků bez právního nástupce, zánikem
oprávnění jednoho z účastníků k podnikatelské činnosti podle této smlouvy,
nebo jednostranným písemným odstoupením jednoho z účastníků nebo výpovědí
s měsíční výpovědní dobou. V takovém případě se strany smlouvy zavazují vypořádat
své vzájemné závazky nejpozději do 14 dnů od zániku smlouvy.
3. Každý z účastníků je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě závažného
porušení povinností vyplývajících z této smlouvy druhým účastníkem (zejména
porušení ustanovení čl. II. a III. této smlouvy), který porušení právní povinnosti
neodstraní ani po předchozí písemné výzvě.
4. V případě ukončení smlouvy, kdy právní vztah smlouvou založený bude ukončen
před uplynutím doby platnosti smlouvy, jsou smluvní strany povinny navzájem
si vyúčtovat poskytnuté služby ke dni takto ukončené platnosti smlouvy. Dohodnutá
cena bude vyúčtována v poměru šesti měsíců vůči počtu dní, po které trval smluvní
vztah.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Změny této smlouvy je možno činit jen formou písemných, číslovaných dodatků
na základě souhlasného projevu vůle obou účastníků, k jakýmkoli ústním ujednáním se
nepřihlíží.
7.

V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující
způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je
doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na
rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do
datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení
dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
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8.

V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo
nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp.
vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za
nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné
ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

9.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zadavatel se zavazuje realizovat
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
11. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice
č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu
č. RM 233/8/2021 a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 02.11.2021, číslo
zápisu 42/21.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze stran, je vyhotovena ve dvou
výtiscích a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.
V Chebu dne ……………. 2021

………………………………………

V Chebu dne ……………….2021

………………………………………

město Cheb

poskytovatel

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

Miroslav Všetečka
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