
Dohoda o společném postupu a vzájemné spolupráci

uzavřená mezi:

účastníky dohody:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 00 Praha l
IČO: 00022985,
jednající Mgr. Petrem Gazdíkem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy,
(dále jen ,,Ministerstvo školství" nebo též jen jako ,,MŠMT")

Nadace PPF
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. N 1752
se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 08547645
zastoupená: Ing. Kateřinou Jiráskovou, předsedkyní správní rady
(dále jen ,,Nadace PPF")

a

Heureka Group a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. m. B 24131
se sídlem: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 07822774
zastoupená Tomášem Bravermanem, předsedou představenstva a Janem Harrerem, členem představenstva
(dále jen ,,společnost Heureka" nebo též jen jako ,,Heuréka")

a

Shoptet, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zri. B 25395
se sídlem: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 28935675
zastoupená Samuelem Hubou, předsedou představenstva
(dále jen ,,společnost Shoptet" nebo též jen jako ,,Shoptet")

a

Mail Step a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 2887
se sídlem: Do Čertous 2760/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO: 61859109
zastoupená Liborem Hudečkem. předsedou správní rady
(dále jen ,,společnost Mail Step" nebo též jen ,,Mail Step")

a

PPL CZ s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 105858
se sídlem: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Řičany
IČO: 25194798
zastoupená Ing. Jitkou Havašovou a Petrem Horákem, jednateli
(dále jen ,,společnost PPL" nebo též jen nPPL")
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a

TV Nova s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, spis. zn. C 10581
se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00
IČO: 45800456
zastoupená: Ing. Klárou Brachtlovou a Janem Vlčkem, jednateli
(dále jen ,,společnost TV Nova" nebo též jen ,,Nova")

Shora uvedeni účastníci dohody dále jen ,,účastníci" a jednotlivě dále jen ,,účastník".

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) dne 24. února 2022 došlo k invazi ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a k započetí bojů na
území Ukrajiny, přičemž tento ozbrojený konflikt ke dni uzavření této dohodý trvá a způsobuje, mimo
jiné, uprchlickou vlnu zasahující též Českou republiku, když na území Ceské republiky přišly a
přicházejí osoby jiné než české národnosti, které uprchly ze svých domovů v souvislosti s tímto
ozbrojeným konfliktem a jeho důsledky, přičemž se jedná převážně o občany Ukrajiny včetně
nezletilých dětí (dále jen jako ,,Uprchlík/Uprchlíci").

(B) v České republice existují subjekty, které si vzaly za své zabezpečovat výuku a vzděláváni Uprchlíků
a mají zájem pro tyto účely pro Uprchlíky opatřit výukové materiály,

(C) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve veřejném zájmu a jako ústřední orgán státní správy
pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní
politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro
státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu intervenuje v oblasti vzdělávání Uprchlíků a poskytuje
součinnost při začleňováni nezletilých dětí Uprchlíků do školních kolektivů a jejich zapojeni do
volnočasových aktivit, podporuje odbourávání jazykové bariéry a zaměřuje se na dlouhodobou
foďpom občanů Ukrajiny při jejich vzděláváni v České republice,

(D) Učelem Nadace PPF je přispívat k rozvoji občanské společnosti s důrazem na konzervativní hodnoty a
svobodu, a to (i) podporou vzdělávacích institucí, (ii) podporou rozvoje neziskových organizací, (iii)
podporou zapsaných spolků a ústavů, (iv) podporou komunitního rozvoje, (v) podporou CSR projektů,
(vi) podporou projektů propagujících pluralitu názorů a respektu k ostatním, (vii) podporou
volnočasových aktivit pro děti a mladistvé, (viii) podporou sportu, (ix) podporou kultury, umění a
ochrany památek,

(E) Nadace PPF má zájem zajistit a disponuje možnostmi produkce výukových a vzdělávacích materiálů
pro účely vzdělávání Uprchlíků, mimo jiné, učebnic, pracovních sešitů, učebnic pro učitele, slovníků
'J·>

(F) Společnost Shoptet disponuje know-how a zkušenostmi pro úspěŠné fůngování e-shopů,
(G) Společnost Heuréka je největším nákupním portálem a srovnávačem cen na českém internetu, jejíž

web každý měsíc navštíví miliony uživatelů, kteří si vybírají z milionů produktů a desítek tisíc
internetových obchodů,

(I) Společnost Mail Step disponuje know-how a zkušenostmi z oblasti logistiky e-shopů, a to od
skladování až po doručení zákazníkovi,

(J) Společnost PPL je nejvýznamnějším přepravcem zásilek na českém trhu specializujícím se na
balíkovou přepravu nejen po České republice, ale i do celé Evropy a disponuje tisíci řidiči,

(K) TV Nova je jednou z nejsledovanějších celoplošných TV stanic. Má komunikační dosah na vice než
polovinu populace ČR,

(l) žádný z účastníků této dohody není lhostejný k situaci, v niž se Uprchlíci ocitli, není jim lhostejný
osud Uprchlíků a mají zájem přispět svými schopnostmi, know-how, zkušenostmi, kapacitami a
personálním vybavením k podpoře vzdělávání Uprchlíků a jejich integraci do české společnosti,

uzavírají zatím účelem tuto dohodu, na základě které mají tito účastníci zájem vzájemně spolupracovat na
podpoře vzdělávání Uprchlíků a jejich integraci do společnosti a spojit své malosti, schopnosti know-how,
zkušenosti, kapacity a personální vybavení při uskutečňování tohoto společného zájmu.
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Účastnici mají zájem touto dohodou vytvořit rámec pro jejich vzájemnou spolupráci, jejímž cílem je
především zajištění produkce, distribuce a dodávek výukových a vzdělávacích materiálů pro účely
vzdělávání Uprchlíků tam, kde jsou nejvíce potřeba, a to na základě objednávek individuálních subjektů.

ČLÁNEK I.
Účel této dohody

Účelem této dohody je stanovit podmínky vzájemné spolupráce při uskutečňováni společných aktivit,
zájmů a cílů účastníků této dohody v oblasti podpory vzdělávání a integrace Uprchlíků do české
společnosti. Tento účel může být rozšiřován a modifikován v závislosti na aktuálních potřebách Uprchlíků
a Projektu (jak je tento pojem definován v ČI. II. odst. l této dohody)-

ČLÁNEK II.
Projekt

l. Smluvní spolupráce účastníků této dohody spočívá v realizaci projektu s názvem ,,Učebnice pro
Ukrajinu" (dále jen ,,Projekt"), kdy výsledkem spolupráce účastníků této dohody je zajištění
produkce výukového materiálu definovaného v odst. 3 tohoto článku (dále jen ,,výukový materiál")
pro vzdělávání Uprchlíků, jeho nabídka pro zainteresované subjekty prostřednictvím institutu
podobného e-shopu, jeho logistika a distribuce ke koncovým uživatelům.

2. Cílem Projektu je bezplatné poskytnutí výukového materiálu Uprchlíkům různých věkových
kategorií, kteří mají zájem se naučit či zdokonalit v českém jazyce. Distribuce výukového materiálu
bude zajištěna třetím stranami.

3. V rámci Projektu bude distribuováno toto množství výukového materiálu:
a) 20 tis ks Česky raz dva - pracovní sešit pro I. stupeň ZŠ
b) 5 tis ks Česky raz dva - metodická podpora pro učitele
c) 5 tis ks Česky raz dva - rozšiřující příklady
d) 20 tis ks Levou zadní - učebnice pro TI. stupeň ZŠ a SŠ
e) 20 tis ks Levou zadní - pracovni sešit
f) 5 tis ks Učíme češtinu jako druhý jazyk - metodická příručka pro učitele
g) 20 tis ks Čeština expres Alli učebnice a pracovní sešit pro SŠ, VŠ a dospělé
h) 20 tis ks Čeština expres Al/2 učebnice a pracovní sešit pro SŠ, VŠ a dospělé
i) 10 tis ks Česky krok za kokem l učebnice a 2 pracovní sešity pro SŠ, VŠ a dospělé
j) 50 tis ks Česko - ukrajinský ilustrovaný slovník
k) 2 tis ks Metodické pokyny pro začleňováni žáků s odlišným mateřským ja'ykem l. a 2. díl

4. Časově je harmonogram Projektu nastaven následovně:
Duben/Květen 2022 přípravná fáze, kontraktace tiskáren, vydavatelů, uzavírání smluvní

dokumentace, příprava e-shopu, testování, dodání materiálů do skladu,
školeni call centra

Do 1.6.2022 spuštění e-shopu, komunikační kampaň
Po 1.6.2022 distribuce výukového materiálu konečným uživatelům.

5. V souvislosti s Projektem účastníci této dohody konstatuji, že každý z účastníků se podílí na Projektu
plněním, které je blíže popsáno v ČI. III této dohody. Pro účely této dohody se plnění realizované
v rámci Projektu Ministerstvem školství dále označuje jen jako ,,Plnění MŠMT", plnění Nadace PPF
jen jako ,,Plnění Nadace PPF", plnění společnosti Heuréka jen jako ,,Plnění Heuréka", plnění
společnosti Shoptet jen jako ,,Plnění Shoptet", plnění společnosti Mail Step jen jako ,,Plnění Mail
Step", plnění společnosti PPL jen jako ,,Plnění PPL" a plnění TV Nova jen jako ,,Plnění Nova".
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ČLÁNEK III.
Jednotlivá plnění účastníků dohody

l. Nadace PPF zajistí na své náklady a odpovědnost výrobu výukového materiálu. Nadace PPF se
zavazuje, že bude jediným vlastníkem výukového materiálu a získá oprávnění s ním disponovat tak,
aby ostatní účastníci této dohody mohli uskutečnit činnosti a poskytnout plněni uvedená
v jednotlivých odstavcích tohoto článku níže.

2. Společnost Shoptet poskytne svoji platformu pro tvorbu e-shopu, provede vstupní nastaveni a design
e-shopu dle požadavků a potřeb Nadace PPF, zaškolí osobu či osoby pověřené Nadací PPF za účelem
ovládání, správy a běžné (day- to-day) práce s e-shopem, zajisti propojení systému e-shopu se
systémem společnosti MailStep pro účely logistiky výukového materiálu a poskytne služby technické
podpory za účelem zajištění bezproblémového fúngování e-shopu po celou dobu trvání této dohody.

3. Společnost Heuréka zajistí registraci domény wwwmcebniceproukrajinu.cz u příslušného registrátora
domén a poskytne služby svého call centra pro zajištěni klientské linky po celou dobu fungování e-
shopu, resp. po celou dobu trvání této dohody. Klientské požadavky budou jednotliví operátoři
vyřizovat v souladu s manuálem, na jehož vytvoření se budou podílet Nadace PPF, společnost
Heureka, společnost Shoptet a společnost Mail Step. Společnost Heuréka rovněž zajistí provedení
grafické internetové reklamy (banner) týkající se Projektu, umístí ji a bude ji udržovat po celou dobu
trvání této smlouvy na svých internetových stránkách www.heureka.cz.

4. Společnost Mail Step se zavazuje poskytnout vhodné a kapacitně dostatečné skladovací prostory pro
uskladnění výukového materiálu a po dobu této dohody zajišťovat logistiku výukového materiálu
včetně expedice jednotlivých objednávek výukového materiálu zahrnující též předání expedovaných
objednávek společnosti PPL k jejich dopravě příjemci objednávky.

5. Společnost PPL se zavazuje zdarma doručit 10 tis ks zásilek ze skladovacího místa společnosti
MailStep na adresy .jednotlivých příjemců dle zadání od společnosti MailStep. Doručování zásilek nad
rámec 10 tis ks bude zpoplatněno, přičemž cenové podmínky pro jejich doručování budou předmětem
samostatné dohody mezi společností PPL a Nadací PPF.

6. Společnost TV Nova je oprávněna informovat o Projektu ve zpravodajských a publicistických
pořadech a na webových stránkách provozovaných TV Nova formou článků a reportáži, a to dle
uváženi a možností TV Nova a při respektováni platných právních předpisů. TV Nova je oprávněna
nikoliv však povinna poskytnout bezplatně vysílací čas pro odvysílání informačního spotu o Projektu
v rámci vysílání TV Nova, a to dle uvážení a možností TV Nova a při respektováni platných právních
předpisů.

7. MŠMT zaštit'uje celý Projekt z titulu ústředního orgánu státní správy. MŠMT je, mimo jiné, garantem
metodického přístupu k výběru výukového materiálu a bude hrát významnou roli při informování o
Projektu směrem k ředitelům ZŠ, SŠ, jazykovým a adaptačním skupinám a dalším institucím, pro
které je bezplatná distribuce Výukového materiálu určena, stejně tak odborné veřejnosti a médiím.

8. Každý z účastníků je oprávněn a zavazuje se nakládat s výukovým materiálem jen v souvislosti
s Projektem, za účelem a pro potřeby, jenž vyplývají ze zapojení takového účastníka do Projektu a
v souladu s touto dohodou, za účelem splnění jeho závazku vyplývajícímu z této dohody. žádný
z účastníků není oprávněn do výukového materiálu jakkoliv zasahovat, měnit či upravovat jeho
podobu či obsah nebo jakkoliv narušit výukovou podstatu výukového materiálu, ani s výukovým
materiálem nakládat způsobem, kterým by mohlo dojít k omezení či porušeni práv či právem
chráněných zájmů nositelů autorských práv k Výukovému materiálu. zjistí-li účastník, že je
s výukovým materiálem nakládáno tak, že hrozí nebo dochází k porušováni práv či právem
chráněných zájmů vykonavatelů autorských práv, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
oznámit Nadaci PPF.

9. Není-li v této dohodě uvedeno jinak, pak každý účastník poskytne své plnění bezplatně, bez nároku na
jakoukoliv odměnu či náhradu nákladů.

10. Sjednává se, že každý z účastníků této dohody je ve vztahu ke svému plněni oprávněn uvádět odkazy a
reference na Projekt, jakož i spolupráci s ostatními účastníky této dohody na Projektu, to vše pouze
v rozsahu a takovým způsobem, kterým nedojde k poškození či narušeni práv ostatních účastníků této
dohody, přičemž logo každého z účastníků bude užito v souladu s příslušným vizuálním a grafickým
manuálem, který si účastníci dohody zavazují navzájem pro tyto účely poskytnout.

l l. Každý z účastníků ve vztahu ke svému logu, obchodnímu jménu a jinému (nejen grafickému)
označení, uděluje opačným účastníkům této dohody souhlas k užiti jeho loga, obchodního jména či
jiného (nejen grafického) označení za účelem komunikace Projektu veřejnosti, zejména pak k jeho

4



prezentaci v souvislosti s Projektem v tiskových zprávách, na tiskových konferencí konaných
k Projektu, na internetových bannerech umístěných na webových stránkách účastníků této dohody a na
portále zřízeném pro Projektu www.ucebniceproukrajinu.cz.

ČLÁNEK lV.
Práva a povinnosti stran

l. Účastníci se dohodli, že budou při uskutečňování Projektu postupovat podle následujících zásad a
podmínek. Účastníci se dohodli, že:
a) pro uskutečňování a fungování Projektu budou vzájemně spolupracovat, poskytovat si součinnost,

která bude spočívat především v poskytováni informací, know-how a odborných znalostí, které
mohou být V rámci Projektu ku jeho prospěchu využity, dále pak praktických zkušeností z oblasti
logistiky, distribuce výukového materiálu a provozu e-shopu, dále pak ve sdělováni informací,
které mohou mít vliv na dosažení cílů Projektu či přímo ovlivnit spolupráci účastníků této dohody
na základě této dohody, v poskytováni či výměně relevantních dokumentů a podkladů vztahujících
se k Projektu, které účastník při realizaci Projektu získá, v poskytování konzultaci, podávání
vysvětlení, či písemných stanovisek a zpráv; v případě, že by v důsledku poskytnutí součinnosti
dle tohoto písm. a) měly být sděleny informace, na jejichž ochraně má zájem třetí strana, uzavře
příslušný účastník, případně všichni účastníci této dohody, jimž jsou tyto informace třetí osobou
sdělovány s touto třetí osobou dohodu, jejímž předmětem bude úprava práv při nakládání
s takovými informacemi;

b) si budou vzájemně poskytovat součinnost při nalézání nových možností v souvislostí s realizaci
Projektu a případné další spolupráce účastníků na Projektu a budou vzájemně konzultovat
možnosti aktivit účastníků na Projektu;

C) se budou vzájemně podílet na případné realizaci v rámci Projektu nalezených nových možností
aktivit spolupráce účastníků, a to na základě samostatné dohody účastníků, jejímž předmětem bude
uvedení míry podílu a konkretizace plněni každého účastníka a úprava práv a povinností
souvisejících s takovou realizaci spolupráce účastníků, pokud nelze použít úpravu dle této dohody;

d) žádný z účastníků není bez souhlasu ostatních účastníků oprávněn postoupit závazek realizace
plnění, ke kterému se na základě této dohody zavázal, na třetí osobu s výjimkou společnosti PPL,
která je oprávněna postoupit svůj závazek realizace plnění podle této dohody na společnost či
společnosti ze skupiny DPDHL, jejímž členem je i společnost PPF;

e) každý z účastníků této dohody nese náklady, které mu v souvislosti s realizaci jeho plnění v rámci
Projektu vzniknou a není oprávněn požadovat jejich úhradu na ostatních účastnících ani na
kterémkoliv z nich, ledaže tato dohoda stanoví jinak;

f) si stanoví principy a postupy, jež budou uplatňovány pro jednání s třetími osobami;
g) k podkladům a k dotazům vzneseným kterýmkoliv z účastníků se budou vyjadřovat ve lhůtě ne

delší než 5 pracovních dnů ode dne předložení podkladu či ode dne vznesení dotazu;
h) budou vzájemně konzultovat veškeré kroky či aktivity, které přímo či nepřímo souvisejí nebo se

týkají Projektu, cíle Projektu či jejich spolupráce na základě této dohody a jednotlivých aktivit
kteréhokoliv z účastníků, které by mohlo vyvolat pochyby o tom, zda není v rozporu s právy a
povinnostmi sjednanými touto dohodou či v rozporu s principy sjednanými v této dohodě;

i) se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo způsobit kterémukoliv z účastníků újmu;

ČLÁNEK V.
Platnost a úČinnost dohody

l. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky a účinnosti dnem jejího uveřejněni
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Účastník
dohody, který má dle zákona o registru smluv povinnost tuto smlouvu v registru smluv zveřejnit, se
zavazuje, že provede uveřejněni této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv
: zákonem stanovené lhůtě, a že o uveřejnění této smlouvy v registru smluv zpraví Nadaci PPF
Lormou e-mailové zprávy zaslané na adresu

2. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.10.2022, nebude-li dohodnuto jinak.
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3. Účastníci mohou na Projektu participovat, vzájemně spolupracovat a poskytovat si potřebnou
součinnost pro fůngování Projektu i po uplynuti doby trvání této dohody, pokud se na tom dohodnou,
s tím, že činnosti a plněni všech do Projektu zapojených účastníků po uplynutí doby trvání této
dohody nemusí být dále poskytováno bezplatně.

4. Účastníci se dohodli, že dohoda může zaniknout pouze:
a) odstoupením kteréhokoliv z účastníků dle ČI. VI. této dohody,
b) na základě písemné dohody účastníků.

ČLÁNEK VI.
Odstoupení od dohody

l. Každý z účastníků má právo odstoupit od této dohody v případě, že kterýkoliv jiný účastník poruší
závažným způsobem své závazky z této dohody plynoucí. Odstoupením od dohody nezaniká tato od
samotného počátku, ale až dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od dohody poslednímu
účastníkovi.

2. Za závažné porušení této dohody je považováno zejména:
a) porušení závazku vyplývajícího pro účastníka z ustanoveni článku III. a/nebo IV. této dohody,
b) jiné porušení dohodnutých povinností, pokud se jím maří účel této dohody.

ČLÁNEK VII.
Závěrečná ustanovení

1. Oznámení nebo jiná sdělení podle této dohody musí být učiněna písemně v české jazyce, a to formou
dopisu nebo e-mailu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této dohody se budou považovat za řádně
učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou či kurýrem na adresy uvedené v záhlaví této dohody
nebo na jinou adresu, kterou účastník pro účely doručení určí, případně též i emailem na adresy, které
si pro e-mailovou komunikaci účastníci navzájem sdělí. Účastníci výslovně uvádí, že změny ani
ukončení této dohody nelze činit formou e-mailových zpráv.

2. Práva a povinnosti účastníků vzniklé na základě této dohody se řídí českým právním řádem.
3. V případě, že se v důsledku změny právní úpravy stanou některá z ustanoveni dohody neplatnými, platí

dohoda v ostatních ustanoveních dál, ledaže by to znamenalo zmaření účelu této dohody. V takovém
případě jsou účastníci povinni ve lhůtě jednoho měsíce od zjištění této skutečnosti zahájit jednání,
kterými bude sjednán dodatek k této dohodě, jímž bude nebezpečí zmařeni účelu této dohody
zabráněno.

4. Účastníci si ujednali, že se případné spory z této dohody vzniklé nebo v souvislosti s touto dohodou
pokusí vyřešit smírnou cestou. Pokud nedojde k dohodě do 30 od oznámení vzniku sporu příslušné
straně nebo stranám této dohody, mohou se účastníci obrátit na příslušný český soud.

5. Pokud bude některá část této dohody prohlášena soudem za neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou,
zůstane zbytek ustanovení této dohody v platnosti a účinnosti, a účastníci se zavazují, že takové
neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným ujednáním ve smyslu této dohody, které bude
platné, účinné a vymahatelné.

6. Tuto dohodu lze měnit pouze ujednáním všech účastníků formou Číslovaného písemného dodatku
podepsaného všemi úČastníky.

7. Tato dohoda je vyhotovena v 7 provedeních, z nichž každé má platnost originálu. Účastnici si dohodu
přečetli, s jejím zněním výslovně souhlasí a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nepříznivých podmínek, a že ji na důkaz svojí svobodné, vážné a opravdové vůle podepisují osoby
oprávněné účastníky zavazovat.

PODPISY JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ NÁSLEDUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ:
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V Praze, dne:
"'Ť

Mgr. Petr Gazdík
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Nadaci PPF' l

n Křina Jirásková, předsedkyně správní rady

polečnost Heuréka:

Heuréka Group a.s.
Tomáš Braverman, předseda představenstva

Za sp sť Shoptet:

S ptet a.s.
amuel Huba, předseda představenstva

Za PPL,

Ing. Jitka Havašová
jednatel

Za TV Nojta'

TV Nova s.r.o.
Ing. Klára Brachtlová, jednatel

Heu ka Group a.s.
an rrer, člen představenstva

za společnost Mail Step:

Mail Step a.s.
Liborem Hudečkem, předseda správní rady

PPL CZ s.r.o.
Petr Horák
jednatel

TV Nova s.r.o.
Jan Vlček, jednatel
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