
SMLOUVAO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY PŘEDPLATNÉHOA DISTRIBUCE ČASOPISŮ

mezi

Historický ústav AV ČR,v. v. i., Prosecká 809/76 , 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 67985963 DIČ: CZ67985963,
organizace je zapsána v MŠMTv rejstříku v.v.i., sp. zn. 17113/2006-34/H"U k 1.1.2007.
zastoupená Prof. PhDr. Martinem Holým, Ph.D., ředitelem
(dále vydavatel)

SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
IČ: 61061409, DIČ: CZ61061409, evid. u Městs. soudu v Praze, oddíl C, vložka 43044
zastoupená panem Jaroslavem Schwarzem
(dále distributor)

evidenční číslo smlouvy: 2021/43

I. Předmět smlouvy
Distributor prohlašuje, že má dostatečné kapacity a technické zázemík zajištěnídistribuce časopisů
vydávaných vydavatelem (dále jen „časopisy“) předplatitelům. Jmenný seznam časopisů je
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace spolupráce. Vydavatel bude využívat služeb
distributora k zajištění správy předplatného svých časopisů a následné distribuci výtisků časopisů
jednotlivým předplatitelům.

Distribucí časopisu pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Balení časopisů do PE fólie (typ fólie je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace

spolupráce)
b) Vedení předplatitelské databáze
c) Služby komunikačního centra pro příjem a úpravy objednávek předplatného
d) Adresování časopisů prostřednictvím potisku na PEfólii (Ink Jet) nebo lepením adresných štítků
e) Distribuce platebních předpisů (složeneka zálohových faktur), daňových dokladů a upomínek

v tištěné podobě nebo elektronické verzi zasláním na e-mail
f) Inkaso plateb od předplatitelů ve prospěch vydavatele a jejich kontrola
g) Skladovánía rozesílání starších čísel (do 30 kusů od každého vydaného čísla, max. rok zpět)
h) Třídění a svazkování časopisů podle poštovního tarifu pro podej časopisů
i) Úhrada poštovnéhoza odeslané časopisy, které je následně přeúčtováváno vydavateli
j) Předávání aktuální databáze předplatitelů vydavateli na požádání
k) Prezentace časopisů vydavatele na časopisovém portálu SEND.cz (www.send.cz)
I) Poskytování statistik na vyžádání :

II.|Povinnosti distributoraDistributor se po dobu účinnosti této smlouvy zavazuje zajišťovat pro vydavatele správu předplatného
a distribuci časopisů vydavatele, tj. realizovat jménem vydavatele tyto činnosti:

a) Zajistit vyřizování objednávek předplatitelů dle této smlouvy. Objednávky budou potvrzovány
jménemdistributora ve prospěch vydavatele. Nejpozději k 10. dni každého měsíce je distributor
povinen předat vydavateli písemný přehled veškerých nových inkasovaných plateb za předplatné,
došlých během předchozího kalendářního měsíce.

b) Převádět vydavateli, na základě vydavatelem vystavené faktury, veškeré platby předplatného ve
Ihůtě splatnosti uvedené na faktuře,

c) Podávat na poště časopisy adresované jednotlivým předplatitelům, a to do 12 hodin od jejich
převzetí od vydavatele. Termíny se nevztahují na expedice časopisů dodaných distributorovi v
jiném terminu, než je uvedeno v předem odsouhtaseném harmonogramu expedic časopisů.

d) Neposkytovat databázi předplatitelů, která je výlučně majetkem vydavatele, třetím osobám a
.

nepoužívat ji k jiným účelům, než je uvedeno ve smlouvě, bez písemného souhlasu vydavatele. Při

práci s osobními údaji se řídit článkem VII. Této smlouvy.
e) Neposkytovat informace o stavu předplatného třetím osobám neuvedeným mezi oprávněnými

osobami pro předávání informací, které jsou uvedenyv příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace

spolupráce.
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IL Povinnosti vydavatele
Vydavatel se po dobu účinnosti této smlouvy zavazuje poskytovat součinnost distributorovi a dodávat
podklady v domluvené kvalitě a rozsahu, tj. zajišťovat pro distributora tyto činnosti:

a) Předat distributorovi harmonogram expedic časopisů (vždy do konce listopadu na celý následující
rok) a následně dodávat distributorovi časopisy dle tohoto harmonogramu.

b) Dodávat distributorovi dostatečné množství výtisků časopisů dle odvolávky poskytnuté
distributorem, a to včetně dostatečné rezervy (min. 10 ks nebo 1 % požadovaného množství
výtisků, pokud hodnota bude více jak 10 ks)

c) Dodávat výtisky nejpozději v den expedice dle odsouhlaseného harmonogramu,a to do 11.00 hod.
na adresu uvedenou distributorem.

d) Prezentovat v časopisech distributora jako subjekt, který jménem vydavatele vyřizuje objednávky a
následnou distribuci časopisů. V tiráži nebo v objednacím kupónu časopisů bude výslovně
uvedena formulace „Předplatné zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné“.

e) Nerealizovat současně správu předplatného a distribuci, které jsou předmětem této smlouvy,
s jiným distributorem nebo poskytovatelem služeb kromě období, kdy je smlouva ve výpovědi.

e) Hradit distributorovi odměnu za jeho služby dle této smlouvy, a to za podmínek specifikovaných v
čl. IV. této smlouvy.

f) Vydavatel je odpovědný za odvod DPH z vybraného předplatného v zákonné výši.

IV. Cena služeb
Obě smluvní strany se dohodly na odměněpro distributora za služby dle této smlouvy následovně:
a) Expediční poplatek za přípravu expedice, balení zásilek, adresaci, svazkování a jejich podání na

poště. Součástí expedičního poplatku může být také správa objednávky, která může být účtovánaisamostatně. Ceny jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace spolupráce.
b) Poštovné se může měnit v návaznosti na změny cen ze strany České pošty nebo jiného

poštovního či distribučního poskytovatele. Ceny jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy —

Specifikace spolupráce.
c) V případě expedičního filtru uhradí vydavatel distributorovi jednorázovou platbu uvedenou ve

Specifikaci spolupráce za každý objednaný filtr. Expedičním filtrem se rozumí požadavek
vydavatele na expedici časopisu ve dvou skupinách (např. pokud část odběratelů má mít vloženou
přílohu a část ne).

d) Pro skladování a zasílání starších výtisků časopisu platí jednotná sazba za odeslaný časopis.
Starší čísla časopisu expedovaná individuálně jsou podávána v tarifu TZ D+N do 500 g. Cena je
specifikována v příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace spolupráce. V rámci této služby lze
skladovat výtisky max. za rok zpět a v množství do 30 ks od čísla / vydání.

e) Pro zasílání časopisů do zahraničí platí jednotná sazba za odeslaný časopis a poštovné pro
zasílání do zahraničí dle platných poštovních tarifů České pošty. Cena je specifikována v příloze č.
1 této smlouvy — Specifikace spolupráce.

f) Provize za zprostředkované objednávky distributorem na základě bodu I. c) a I. k) dle podmínek
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace spolupráce.

g) V případě, že provize za zajištěnou objednávku distributorem je nulová, hradí vydavatel poplatek
za platby kartou a on-line převody realizované předplatiteli prostřednictvím distributora, které mu
jsou prostřednictvím distributora přeúčtovány.

h) V případě hromadného vracení předplatného všem nebo skupině předplatitelů vydavatel uhradí za
filtr předplatitelů poplatky dle Specifikace spolupráce. Těmito platbami není dotčena povinnost
vydavatele v případě ukončení vydávání časopisu vypořádat své závazky vůči předplatitelům přímo
s předplatiteli nebo převést distributorovi k vrácení předplatitelům tu část z předplatného, za kterou
ještě předplatitelé nedostali časopisy a která již byla distributorem převedena vydavateli.

h) Ostatní ceny za služby v případě výslovné objednávky vydavatelem jsou specifikovány v příloze č.
1 této smlouvy — Specifikace spolupráce nebo je lze doplnit individuální cenovou nabídkou dle
specifikace požadavku služby vydavatelem.

i) Cena služeb distributora, kromě poštovného, je konstantní a distributor ji garantuje po dobu
jednoho roku od účinnosti této smlouvy. Po uplynutí této doby je distributor oprávněn navýšit cenu
ročně maximálně o oficiálně zveřejněnou roční míru inflace. V případě neuplatnění navýšení ceny
o míru inflace lze takové navýšení provést i zpětně a lze tak uplatnit navýšení ceny například o
aktuální a předchozí míru inflace, pokud v předchozím roce nebylo navýšení cen uplatněno.

V.|Platební podmínkya) Vydavatel je povinen hradit distributorovi odměnu za služby dle této smlouvy na základě řádného
daňového dokladu vystavenéhodistributorem.

b) Distributor je povinen převádět vydavateli vybrané předplatné na základě řádného daňového
dokladu vystaveného vydavatelem.
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c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od doručení faktury druhé straně.
d) Platba bude provedena na bankovní účet distributora nebo vydavatele uvedenýv příslušné faktuře

VI.|Smluvní pokutya) Mezi účastníky se sjednává pro případ prodlení se splněním závazku dle čl. V. této smlouvy
smluvní pokuta, která se rovná 0,05% z dlužné částky denně.

b) Neuhradí-li vydavatel více než dvě faktury za služby v plné výši a v termínu splatnosti, nemusí
distributor pokračovat v poskytování služeb, a to až do úplného uhrazení dlužné částky.

c) V případě prokázaného zneužití celého nebo části předplatitelského kmene distributorem, je
vydavatel oprávněn distributora pokutovat částkou 50.000,- Kč.

d) V případě ukončení vydávání časopisu nebo plánované změně vydavatele není distributor povinen
převádět vybrané předplatné dle boduII b) vydavateli, ale může ho vrátit přímo předplatitelům.

VII. Insolvenční doložka
a) V případě, že bude proti jedné ze smluvních stran zahájeno insolvenční řízení, je druhá strana

oprávněna jednostranně ukončit plnění této smlouvy.
b) V případě ukončení smlouvy z důvodu insolvence vydavatele je vybrané předplatné zadržováno

distributorem za účelem uspokojení požadavků předplatitelů na vrácení zůstatku předplatného, a to
až do výše zadržované částky.

c) Distributor, popř. vydavatel, je oprávněn započíst na sebe vzájemné pohledávky ve stejné hodnotě,
které v daném případě vznikají ve stejný okamžik. Pohledávky o stejné hodnotě tak budou
započteny a zanikají.

d) Právaztéto insolvenční doložky je možné uplatnit pouze v období od zahájení insolvenčního řízení
do rozhodnutí o úpadku.

,
VIII. Zpracování osobních údajů

Úpravu vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů řeší samostatná smlouva, jejíž
uzavření je podmíněno pro možnost plnění služeb uvedených v této smlouvě a vychází z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

IX.|Závěrečná ustanovení
a) Distributor a vydavatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých obchodních

skutečnostech, s nimiž se seznámili během vzájemné spolupráce.
b) Tato obchodní smlouvase uzavírá na dobu neurčitou s platností od data jejího podpisu.
c) Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění („Zákon o registru smluv“) a s uveřejněním této
smlouvy výslovně souhlasí.

d) Tato smlouva může být vypovězena jednou ze smluvních stran dle jejího uvážení a to kdykoliv.
Výpovědní lhůta činí pro obě strany, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak, šest měsíců a
počítá se vždy od 1. dne měsíce následujícího po výpovědním dni. V případě vypovězení smlouvy
na základě insolvenční doložky (bod VII. Této smlouvy) je výpověď platná ihned a není
uplatňována žádná výpovědní lhůta.

e) Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Praze dne .......... 2022 V Praze dne ......... 2022

193000 Praha 9- Horní Poče

edplatné spol.sr.o,
Ve Žlíbku 1800/77

rnice
Telefon: 225 S85 225, 777 333 370
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