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DOHODA o SPOLUPRÁCI
č. 719 160 054

MEDIA MARKETING SERVICES a.S.
Se Siđıexn Praha 2, Køpømı'køva 794/6, PSČ 120 00
IČ; 27604942
DIČ; 0227604942
Zastoupená Dagmar Swiechovou, ekonomem
Zapsaná v Obchodním rejstřıku vedeném Městským Soudem v Praze,
v oddílu B, vložce číslo 11148
Bankovní Spojení: Česká Spořitelna, číslo účtu: 2343162/0800,
(dále jen „Společnost“)

- na Straně jedné -

a

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvkováorganìzace
se Sídlem 28. října 2556/124, PSČ 702 OO Ostrava

ICZˇ00373222
DIC: CZ00373222
Zastoupená Mgr. Janem Žemlou, ředitelem
Organizace Založena Zřizovací listinou Statutárního města Ostrava Ze dne
5. 11. 1998
(dále jen „0bjednatel“)
- na Straně druhé -

(dále Společně také jen „Strany dohody“ nebojen „Strany“)

tímto uzavírají v Souladu S ustanovením § 1746 odSt. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Zákonıku,ve Znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o spolupráci (dále jen „dohoda“):

v ._ f _

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Objednatel prohlašuje, že podle platných právních předpisů je Zcela oprávněn tuto
dohodu uzavřít a plnit Závazky Z ní vyplývající a uskutečnit všechny právní úkony a
činnosti nezbytné Za účelem Splnění předmětu této dohody.

2. Objednatel dále prohlašuje, že Si přeje uzavřít tuto dohodu Za účelem rozhlasového
vysílání reklamní kampaně Objednatele (dále jen „reklamní kampaň“) na rozhlasové
Stanici obchodně Zastupované Společností, Za podmínek Sjednaných v této dohodě a Za
toto plnění poskytnout Společnosti protiplnění, jehož předmětem jsou Služby blíže
Specifıkované včl. III, odst. 1, ve stejné hodnotě jako je Sjednaná hodnota reklamní
kampaně.

3. Společnost prohlašuje, Že na Základč platných Smluv, uzavřených Sprovozovatelem
Rozhlasové Stanice je Zcela oprávněna tuto dohodu uzavřít a plnit Závazky Zní
vyplývající.



II. PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této dohody je Závazek Společnosti zajistit pro Objednatele odvysílání jeho
reklamní kampaně ve Sjednané hodnotě podle čl. IV. odst. l., na rozhlasové stanici Hitrádio
Orion (dále jen „Rozhlasová Stanice“) a tomu odpovídající Závazek Objednatele poskytnout
Společnosti jako protiplnění za odvysílání reklamní kampaně Plnění, blíže specifikované
v článku III. odst.l, ve stejné hodnotě jako je hodnota reklamní kampaně Objednatele.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se v rámci plnění předmětu této dohody podle čl. II. ZavaZuje poskytnout
Společnosti v rámci níže uvedených bodů programu Janáčkovy filharmonie Ostrava
(dále jen „JF “) následující služby:

0 13. 10.2016 Olym pìc S Janáčkovou filharmonií Ostrava
0 10.11.2016 Láska na první poslech ll.
0 8. 12.2016 Bílé Vánoce Lucie Bílé & JFO
0 19. 12.2016 Vánoční koncert -J. J. Ryba: Česká mše vánoční
0 13.1.2017 Novoroční koncert - Carmina Burana
0 1.6.2017 Muzikálový večerv podání JFO a Sóllstů
0 4.5.2017 Radůza & JFO

a) Exkluzivitu mezi rozhlasovými Stanicemi na výše uvedené premiéry, tj. v rámci
daného programu a v Souvislosti S programem nebude Objednatel prezentovat žádné
rozhlasové stanice či provozovatele rozhlasového vysílání S výjimkou Hitrádia Orion a
Českého rozhlasu.

b) Uvádění Hitrádia Orion jako mediálního partnera všude tam, kde to bude vhodné a
účelné.

c) Uvádění loga Hitrádia Orion na tištěných materiálech JFO tzn. měsíční plakát o
rozměru Al, plakáty na koncerty o rozměrech A3 a A4 a letáky O rozměru A6. Vše
výše uvedené platí od podpisu dohody. Nevztahuje Se tak na materiály vytištěné a
propagaci před podpisem dohody.

d) Uvedení loga Hitrádia Orion na billboardech vztahujících Se kvýše uvedenému
programu.

e) Uvedení loga Hitrádia Orion v tiskové inzerci, které se bude vztahovat kvýše
uvedeným premiérám.

f) Možnost prezentace Hitrádia Orion prostřednictvím banneru a roll upu max. rozměr
do 3m2 ve foyer.

g) Možnost prezentace Hitrádia Orion prostřednictvím videospotu Za všemi videospoty
k výše uvedenému programu.

h) Předat Hitrádiu Orion celkem lguks vstupenek na jednotlivé body programu (dále jen
„vstupenky“). 'W u _ _

i) Uvádění Hitrádia Orion ve Svých veřejných prohlášeních jako subjekt podporující
akci, kde to bude možné a účelné; rozumí Se mediální rozhovory, reportáže apod.

j) Dodržení grafické předlohy (včetně barev) Oficiálního loga Hitrádia Orion, které bylo
Objednateli dodáno v elektronické podobě v požadovaném grafickém formátu.

k) Předložení grafických návrhů a předloh všech výše uvedených propagačních
materiálů, na kterých bude uváděno oficiální logo Hitrádia Orion, ke Schválení



Společnosti před jejich výrobou. Schválení Ze Strany Hitrádia Orion přitom musí být
do 24 hodin od doručení, jinak Se návrhy považují Za Schválené

(dále jen „Plnění“)

hodnota reklamního plnění je 336.000 Kč (Slovyıtřistatřicetšesttisíc korun českých) +
DPH. Datum zdanitelného plnění Objednatele je každý poslední den kalendářního měsíce
po dobu trvání dohody, tj. vždy na částku 33.600 Kč + DPH.

2. Objednatel Se Zavazuje poskytnout Plnění podle odst. l tohoto článku od 1.9.2016 do
30.6.2017.

3. Plnění bude poskytnuto Objednatelem v nejvyšší kvalitě.

4. Vysílání reklamní kampaně Objednatele Se bude řídit Všeobecnými Smluvními
podmínkami Společnosti, a bude realizováno na Základě dílčích Obchodních Smluv
O vysílání rozhlasové reklamy (dále jen „Obchodní Smlouvy“). Tyto Obchodní Smlouvy
budou podepsány mezi stranami této dohody k realizaci rozhlasového vysílání reklamní
kampaně Objednatele až do celkové hodnoty dle článku IV.odSt. l. Ceny vysílacích časů
budou kalkulovány podle ceníku Společnosti platného ke dni uzavření této dohody,
tarifiı Z.

5.0bjednatel se Zavazuje vyčerpat Sjednaný Objem rozhlasové reklamy dle čl. IV. odst.
1 této dohody v termínu od 1.9.2016 do 30.6.2017.

)
6. Objednatel Se Zavazuje, Že podmínky Spolupráce sjednané v této dohodě a výsledek této
Spolupráce použije výhradně pro Své účely, jak jsou stanoveny v této dohodě, a tyto podmínky
a výsledek Spolupráce nepřevede, nesdělí a nebude Zprostředkovávat třetí osobě bez
předchozího písemného Souhlasu Společnosti.

7.0bjednatel uděluje Společnosti právo sjednávat Se třetími osobami Smlouvy, na jejichž
Základě bude Společnost oprávněna pro tuto třetí Osobu ve vysílání Rozhlasové Stanice
Zajistit následující pozici v reklamním bloku po pozici Objednatele S návazným Spotem (např.
příjemný koncert vám přeje... ), přičemž Znění Spotu, jímž je tato třetí Osoba prezentována ve
vysílání, je oprávněna Sjednávat Společnost Samostatně bez Součinnosti Objednatele.

Iv. PRÁVA A PovINNoSTI sPOLEČNOSTI

1. Společnost Se Zavazuje Zajistit pro Objednatele rozhlasové Vysílání jeho reklamní
kampaně vcelkové hodnotě 336.000 Kč (Slovy:třistatřicetšesttiSíc korun českých) +
DPH na Rozhlasové Stanici. Součástí tohoto plnění je distribuce Vstupenek
posluchačům/výhercům rozhlasové Soutěže Hitrádia Orion Za účelem propagace Akce,
které Objednatel předal Společnosti Vsouladu S čl. III, odst. l. Rozsah, doba a cena
vysílání jsou specifikovány v dílčích Obchodních Smlouvách. Datum Zdanitelne'ho plnění
Společnosti je poslední den kalendářního měsíce.

2. Společnost má právo neuzavřít dílčí Obchodní Smlouvu Z důvodu Obsazenosti reklamních
bloků Rozhlasové Stanice v době obdržení návrhu na uzavření Obchodní Smlouvy Od



Objednatele. Vtakovém případě je Společnost povinna navrhnout Objednateli jiné
období pro plnění dle této dohody.

Společnost Se Zavazuje Zajistit odvysílání reklamní kampaně Objednatele vnejvyšší
kvalitě. Kdyby Z jakéhokoliv důvodu došlo k výpadku či Snížení kvality rozhlasového
vysílání, Zavazuje Se Společnost Zajistit odvysílání reklamní kampaně Objednatele
v náhradních termínech ve stejné hodnotě vysílacího času.

4. Společnost Si vyhrazuje právo neodvysílat reklamní kampaň Objednatele v případě, že
Objednatel řádně nesplní Svůj Závazek podle čl. III. odst. l. a čl. V. této dohody.

5. Společnost si vyhrazuje právo neuzavřít S Objednatelem dílčí Obchodní Smlouvu a
právo Odmítnout vysílání reklamní kampaně i po uzavření dílčí Obchodní Smlouvy v
případě, že podle uvážení Společnosti by Odvysílání reklamní kampaně negativně
ovlivnilo Obchodní činnost Společnosti nebo by odvysílání reklamní kampaně
Objednatele bylo v rozporu se zájmy Společnosti. Společnost Si vyhrazuje právo
neodvysílat reklamní Spot Objednatele, který je V konkurenčním postavení vůči
Společnosti. Společnost v takovém případě vyzve Objednatele k dodání upraveného
nebo náhradního reklamního Spotu, který neodporuje výše uvedenému. Nedodá-li
Objednatel upravený nebo náhradní Spot před jeho plánovaným termínem vysílání, má
Společnost právo od příslušné Smlouvy odstoupit S Okamžitým účinkem. Bez ohledu
na to, zda Společnost Odstoupí od Smlouvy či nikoli, může Společnost v takovémto
případě požadovat Zaplacení Smluvní pokuty ve výši Sjednané ceny Za předmětné
vysílání reklamní kampaně.

6. Společnost je oprávněna uzavírat Se třetíıni osobami Smlouvy podle čl.III. Odst.7
Samostatně, bez Součinnosti Objednatele. Společnost Se Zavazuje neuzavírat uvedené
Smlouvy s Osobami, které jsou v přímém Soutěžním postavení vůči Objednateli.

V. FAKTURACE

l. Společnost vystaví Objednateli daňový doklad na Základě Obchodní Smlouvy ke dni
Zdanitelného plnění podle čl. IV. odst. l této dohody a označí jej textem „Neproplácejte -
kompenzace“.

Objednatel vystaví Společnosti daňový doklad ke dni Zdanitelného plnění dle článku III.
Odst. l této dohody a označí je textem „Neproplácejte - kompenzace“.

Strany Sjednávají, že vyúčtováním vzájemného plnění, tj. vystavením daňových dokladů a
jejich doručením druhé Straně, Se pohledávky Obou Stran podle této dohody vzájemně
Započítávají, a to ke dni Splatnosti daňového dokladu (faktury). Kterákoliv Ze Stran vystaví
Za tím účelem doklad o Zápočtu a zašle jej druhé Straně do 10 (deseti) dnů od doručení
daňového dokladu (faktury) druhé Strany.

V případě rozdílu Sazeb DPH pro vzájemná plnění Se Strana, jejíž plnění je Zatíženo nižší
SaZbou DPH, Zavazuje Zaplatit druhe' Straně peněžitou částku představující procentuální
rozdíl sazeb DPH, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů Ode dne doručení daňového dokladu
(faktury) druhé Strany.



VI. DOBA TRVÁNÍ DOHODY, ZÁNIK DOHODY

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou Od 1.9.2016 do 30.6.2017.

2. Tato dohoda Zaniká:
2.1.1 Splněním povinností Stran dohody,
2.1.2 písemnou dohodou Stran,
2.1.3 písemným Odstoupením kterékoliv Strany, poruší-li druhá Strana podstatným
způsobem Své povinnosti vyplývající Z této dohody. Odstoupení Od dohody nemá vliv na
povinnost uhradit Smluvní pokutu podle čl. VII. této dohody.

a) Za podstatné porušení povinností Objednatele Se pro účely odstoupení od této
dohody považuje porušení jeho povinností podle čl. III. odst. l. až 3.a odSt.7. a čl.
V. této dohody.

b) Za podstatné porušení povinností Společnosti Se pro účely odstoupení od této
dohody považuje porušení jejích povinností podle čl. IV. odst. l. a 3. a čl. V. této
dohody.

vII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

l. Strany se dohodly, že v případě, že jedna Ze Stran poruší Svůj Závazek a odmítne
poskytnout druhe' straně plnění podle čl. II. této dohody nebo jeho část, Za podmínek
Sjednaných v této dohodě a ani na písemnou výzvu druhé Strany ncsjedná v dodatečně
poskytnuté lhůtě nápravu, bude povinna uhradit oprávněné Straně Smluvní pokutu ve výši
50 % Sjednané ceny neposkytnutého plnění podle čl. III. odst. l a čl.IV. odst. 1 bez DPH.
Povinnost uhradit smluvní pokutu Se vztahuje rovněž na případy odstoupení podle čl. VI.
odst. 2 bod.2.l.3. této dohody, kdy stranou povinnou k úhradě Smluvní pokuty je Strana,
která porušila tuto dohodu. Zaplacení Smluvní pokuty podle tohoto článku nemá vliv na
nárok oprávněné Strany na náhradu škody.

2. Strany Se dohodly, že pokud Objednatel nevyužije Sjednané plnění Společnosti dle této
dohody tj. jestliže nezadá Společnosti k vysílání Sjednaný objem reklamní kampaně dle
čl. IV. odSt. 1 v určeném časovém Období dle čl.III. Odst. 5 této dohody, má Objednatel
povinnost zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši ceny takto Zmařene'ho plnění dle
platného ceníku Společnosti v době uzavření této dohody bez DPH. Předmětnou smluvní
pokutu je Společnost Oprávněna Objednateli vyúčtovat Se Splatností 10 (deseti) dnů ode
dne vystavení, případně Započíst oproti plnění poskytnutého Objednatelem.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Strany považují obsah této dohody Za důvěrný a Zavazují Se Zachovávat o obsahu této
dohody vůči třetím osobám mlčenlivost. Tento Závazek trvá i po ukončení této dohody.
V případě porušení tohoto Závazku jednou Stranou dohody bude mít druhá Strana právo
na náhradu škody.



N Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků, podepsaných Oběma Stranami
dohody.

3. Přílohu této dohody a její nedílnou Součást tvoří jednotlivé Obchodní smlouvy uzavřené
v průběhu platnosti této dohody a na jejím základě.

4. Strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na Základě Své Svobodné, pravé a vážné vůle,
prosté omylu, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

ı
V Ostravě dne 5.4.2016 V Ostravě dne 5.4.2016 f

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

Janáčkovˇa filharmonie Ostrava, p.o.
Mgr. Jan Zemla, ředitel

MEDIA MARKETING SER CES a.s.
Dagmar Swiechová,ekono

Pro vnitřní evidenci Společnosti dohodu podepisuje i osoba odpovědná Za uzavření
a realizaci dohody v rámci Společnosti Ing. Miroslav Pelegrin, programový ředitel

V Ostravě 5.4.2016

Ing.Mir 'Slav Pelegrin,programový ředitel

Schválení příkazce Dam :operace: 5“ ľøýs/Ă
Schválení správce Datum:rozpočtu: _,I
U finanční operu“ prubăhla düüná l'ísh. č. 320mm; u vyhlášky all-416105. dm hmmm ve mym zákona
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Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci č. 719 160 054

Smluvní Strany Se dohodly, že vzhledem ke Zrušeníakce 4.5.2017 Radůza & JFO bude poskytnuto 10
ks vstupenek na jiný bod programu a to na 1.6.2017 Muzikálový večer v podáníJFO a Sólistů. Místo
reklamní kampaně na zrušenou akci bude odvysílána kampaň na novou Sezónu dle media plánu.

V Ostravě dne 9.5.2017

Media Marketing Services a. s. Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
Dagmar Swiechová, ekonom Mgr. Jan Žemla

Janáčkova filharmonie Ostrava ti +420 597 489 499
příspěvková Organizace e. office©jfo cz I I I28. října 124A 702 00 w. www.jfo.cz osTRAvA ° ° °
IČ: 00373222
DIČ: C200373222

Organizace Založena l. 1L 1954 plenárním zasedáním Kraiskeho narodnıho výboru v Ostravě jako Ostravský symfonický orchestr.Organizace je vedena v živnostenském rejstříku Statutárního města Ostrava - Živnostenský Úřad pod č. j. K01055.


