
Smlouva o dílo
,,Zajištění inzertního prostoru v týdeníku 5+2"

Smluvní strany

Objednatel:
sídlo:
zastoupený:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 708 91 095
dále jen ,,objednatel"

a

Název Zhotovitele:
Sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
dále jen ,,zhotovitel"

MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5 - Smíchov
Jiřím Otevřelem
45313351
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 121894201 1/0100

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 jb. ?,bS))'kýAá ,oník !uto Snilouvu o dílo, vedenouv evidenci objednatele pod č, . L'"y dále jen ,,Sndouva"):

Článek I.
Předmět Smlouvy, úvodní ustanovení

l. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit na základč podkladů a jednotlivých
objednávek objednatele grafické návrhy 3 barevných inzerátů nebo PR článků a zajistit
jejich zveřejnění v periodiku 5+2 (dále jen ,,Dílo"). Detailní specifikace Díla je uvedena
v Příloze č. l k této Smlouvě.

2. Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení tčchto nespecifikovaných prací a činností
však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli odměnu dle této
Smlouvy.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel je povinen Dílo provést v požadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně a
včas. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování Díla v souladu se zájmy
objednatele, jakož i s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
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2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu úkonů či
pokynů činěných objednatelem v souvislosti s Dílem, které by mohly mít za následek vznik
škody, bezodkladně po té, co se o těchto úkonech či pokynech dozví. Pokud se o takových
úkonech či pokynech zhotovitel dozví a nesplní svou povinnost dle tohoto odstavce,
odpovídá za případnou škodu, jako by ji způsobil sám.

3. Zhotovitel je povinen dodat objednateli grafický návrh každého inzerátu k odsouhlasení.
Pouze objednatelem odsouhlasený návrh inzerátu je zhotovitel oprávněn zadat
k uveřejnční.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Sinlouvy přijde on, jeho
pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním Díla dle této Smlouvy, do
styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i
jinak neporušil zákon č. 101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této Smlouvy.

6. Povinnost zhotovitele zachovávat důvěrnost informací a nepoužít tyto informace k jinému
účelu, než v souvislosti s realizací Díla, přetrvává i po ukončení této Smlouvy s výjimkou
případu, že jakákoliv informace, která je součástí důvěrných informací:

a) je nyní, nebo se později stane veřejně známou (jinak než v důsledku
neoprávněného sděleni ze strany zhotovitele), nebo

b) informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé
smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit, nebo v
budoucnu bude zhotoviteli sdělena třetí stranou, nebo

c) informace, u kterých povinnost jejich zpřístupněni ukládá právní předpis.
Poté a pouze v tomto rozsahu tato povinnost nesdělit důvěrnou informaci pozbývá
účinnosti.

7. Objednatel je povinen za Dílo dle této Smlouvy zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši a
lhůtách, jak stanoví tato Smlouva.

8. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému
zhotovení Díla. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včasné, úplné, pravdivé a
přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich
povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci plnění této smlouvy.

Článek III.
Cena Díla a platební podmínky
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1. Cena za Dílo dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele
v celkové výši 262 548 KČ bez DPH (slovy dvěstčšedesátdvatisícpčtsetčtyřicetosm korun
českých), 3 17 683,08 KČ včetně DPH, (slovy Třistasedmnácttisícšestsetosmdesáttři korun
českých) přičemž výše sazby DPH je dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.

2. Cena za zhotovení Díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele.
V ceně Díla jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, které
však jsou k řádnéniu provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považtjje se provedení těchto
prací za dar objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny za Dílo po zveřejnění inzerátu.
Splatnost faktur vystavených zhotovitelem činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Faktura se považuje za uhrazenou dnem poukázání příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn
faktury do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým
temínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

6. Veškeré platby mezi objednatelem a zhotovitelem budou probíhat bezhotovostně.

Článek IV.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od
Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na náhradu veškerých škod, které zhotovitel
porušením svých smluvních povinností objednateli způsobil.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele vyhlášen konkurz.

2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména takové
jednání, které vzbudí v objednateli důvodné podezření, že zhotovitel nesplní své smluvní
povinnosti řádně a včas a zhotovitel takové podezření bez zbytečného odkladu po
upozomční objednatele nevyvrátí.

3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
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smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na sn:iluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

Článek V.
Vady, Škoda, smluvní pokuty

l. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
vzniklých škod. Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně
porušením svých povinností sjednaných touto Smlouvou při provádění předmětu plnění
této Smlouvy a za podmínek daných touto Smlouvou či povinností, které vyplývají už ze
samotného předmětu plnění Smlouvy.

2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze
smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé
smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovčdnost.

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní
strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících
odpovědnost.

4. V případě, že objednatel zjistí při realizaci Díla vady, musí je bezodkladně zhotoviteli
vytknout a zhotovitel je vady povinen bez prodlení odstranit. Zhotovitel je povinen
odstranit vadu i v případě, kdy neuzná svoji odpovědnost za vznik vady. V tomto případě
nese náklady na odstranění vady až do pravomocného rozhodnutí o vadě zhotovitel.

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas předmět
Smlouvy, nebo nesplní termín stanovený objednatelem v souladu s touto Smlouvou, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny Díla.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl
plnit v důsledku vyšší moci.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou
škodu a ušlý zisk. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo datovou
schránkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručeni vyúčtování o
smluvní pokutě povinné smluvní straně.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení

l. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

2. Jakákoliv ústní ujednání při
Smlouvy lze provádět pouze,
smluvních stran.

provádění Díla, jsou právně neúčinná. Jakékoli změny
dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci

3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnční Smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána v českém jazyce.

4. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Zhotovitel
obdrží dva stejnopisy a objednatel tři.

5. Písemnosti niezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinnosti upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. ÚČinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil, nebo přij ctí písemnosti odmítl.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:
Příloha č. l - Specifikace Díla
Příloha č. 2 - pověření k podepisování

zhotovitel
v Praze dri,

objednatel
v Praze dne '1 5 "08" 2017

jiří Otevřel
Ředitel strategie obchodu
mediální skupiny MAFRA, a. s.

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblasti
investic, majetku a veřejných zakázek
Středočeský kaj
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Příloha ke smlouvě Č. 1

Technická specifikace

Inzerce Středočeského kraje bude zveřejněna v týdeníku 5 + 2 na stránkách Praha a
Středočeský kraj, a to v termínech 25. 8., 29. 9. a 20. JO. 2017. Celá strana má rozměr 204 x
286 mm.

Podklady pro inzerci je třeba zaslat nejpozdČii kalendářních 7 dnů před vyjitím inzerátu.
Podklady budou zaslány na email: ,iirijnalat(alnafra.cz.

Dále pak bude vydavatelem inzerátu odeslána korektura k odsouhlasení na email: bi]a@kr-s.cz,
která musí být schválená dodavatelem 3 pracovní dny před zveřejněním.

Vydavatel inzerátu poskytne objednateli zdarma redakční podporu v rozsahu 3 x Ill celostrana.
Tj. u každého jednotlivého vydání bude jedna strana redakční podpory.
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Příloha ke smlouvě Č. 2

Plná moc
Společnost MAFRA, a.s. se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, 150 00, zápis v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1328, lČ: 453 13 351(dále j jen jako ,,Společnost")

tímto zplnomocňuje

zaměstnance Společnosti, pana jiřího Otevřela, ředitele strategie obchodu mediálnI skupiny MAFRA,
a.s., bytem 5. května 1 e, Pchery, nar. 15. 08. 1974

k zastupování Společnosti ve všech řIzenIch dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
jakož i pro výběrová řízeni a zakázky zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., aby vykonával
veškeré souvĹsejÍcÍ úkony (jednání), zejména aby za Společnost jako účastníka zadávacího řízeni
podepisoval a podával nabídky ve všech zadávacích řízeni, přijímal doručované písemnosti, žádal o
podání vysvětlení zadávací dokumentace, podával i jakékoliv jiné návrhy či žádosti, uzavíral rámcové
či jiné smlouvy na plnění za Společnost se zadavatelem či smlouvy potřebné k realizaci předmětu
veřejné zakázky, subdodavatelské smlouvy (dohody) a smlouvy o sdruženi či jiné dohody (smlouvy) a
činil i další úkony v zadávacím řIzeni. V uvedeném rozsahu je zmocněnec oprávněn za Společnost
jednat, včetně podepisování písemných právních úkonů.

Tato plná moc je omezena na dobu trvání pracovního poměru pana jiřího Otevřela ve Společnosti,
nejdéle však na dobu do 31. 12. 2017. Tato plná moc je dále omezena výší plnění jednotlivé zakázky
na částku 5.000.000,- KČ bez DPH (předpokládaná hodnota veřejné zakázky vyhlášená zadavatelem).

V Praze dne 3. 10. 2016

WÁFRA,a.s. MAFRA, a.s.

Ing. Michal Berka Mgr. Michal Hanák

místopředseda představenstva člen představenstva

Zmocněni přijímám

jiří Otevřel
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