
Smlouva o dílo

Smlouva o výrobě a vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13

Smluvnístranv

AV—PARK, s.r.o.

IČ: 27086267

DiČ:C227086267

se sídlem: Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 13

zastoupená:lVIgr. artlnou Ira ovou,je nate ou

zapsán v OR vedením MěSv Praze oddíl C, vložka 95125

(dále jen „AV-PARK, s.r.o." nebo taktéž „poskvtovatel")

a

Městská část Praha 13

IČ: 00241687

DlČ: czoo241687

se sídlem:SIunečnínáměstíZSSO/lB, 158 00 Praha 5

zastou pe na: lng. Davidem Vodrážkou starostou

bankam/spojení:—
(dáiejen„MČ Praha 13" nebo taktéž „objednatei")

Preambule

1. AV PARK, s.r.o. je výrobcem a producentem televizních pořadů a provozovatelem

televizního vysílání programu TV 13 na základě licence udělené rozhodnutím Rady pro

rozhlasové a televizní vysílání sp.zn. 2012/509/5ve/AVP, sve/3632/2012 ze dne 16.10.2012

a rozhodnutí č.j. RRTV/1318/2016=SMU, 2016/407/5MU/AV ze dne 3.5.2016. Jedná se o

regionální informační program šířený digitálně prostřednictvím pozemních vysílačů

v systému DVB-T s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně a územním rozsahem

wsílání v hl. m. Praze Stodůlky, Třebonice a Řeporyje.

2. Objednatel má zájem prostřednictvím AV PARK, s.r.o. i jinými způsoby zprostředkovávat

široké veřejnosti nestranné a objektivní informace o své činnosti.

3. Smlouva je realizována v souladu s ustanovením €; 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou

veřejným zadavatelem, spočívající v nákupu vysílacího času nebo dodání programů, která je

zadávána provozovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
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Čl. I. — Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek AV-PARK, s.r.o. zajistit výrobu a vysílání pořadů o

celkové délce 50 minut pro obyvatele MČ Praha 13 a příprava pořadů ke zveřejňování na

internetu.

2. AV—PARK, s.r.o. se řídí podmínkami souvisejících s vydanou licencí k provozování

digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, kde

orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a

televizní vysílání (dále jen RRTV) se sídlem v Praze. RRTV je ústředním orgánem státní

správy České republiky pro zákonnou regulaci voblasti rozhlasového a televizního

vysílání.

Čl. ||. -Rozsah vysílání

1. AV-PARK, s.r.o. se zavazuje zajišťovat vysílání na území MČ Praha 13.

2. A'v-PARK, s.r.o. se zavazuje nasazovat aktuální blok pořadů pro obyvatele městské části

Praha 13 a zajišťovat jeho vysílání denně formou programové smyčky, minimálně však

v daném počtu odvysílání, uvedeném v příloze č. 1. této smlouvy, která tvoří její

nedílnou součást.

Čl. III. — Práva a povinnosti smluvních stran

1. AV-PARK, s.r.o. prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv kvysílaným

pořadům a tímje oprávněn pořady vysílat.

2. AV—PARK, s.r.o. se zavazuje řádně a včas vysílat pořady dle ujednaných termínů dle

přílohy 1. této smlouvy.

3. AV-PARK, s.r.o. plně odpovídá za vysílání, to znamená, že veškeré požadavky a nároky

třetích osob, vzniklé vsouvislosti s provozováním vysílání, jdou ktíží AV-PARK, s.r.o.,

proto veškerá konečná rozhodnutí o zařazení do vysílání, náleží výhradně společnosti

A'v-PARK, s.r.o.

4. AV-PARK, s.r.o. propůjčuje autorská práva MČ Praha 13 kpořadům, resp. ke každému

bloku vysílání, kjejich užití jako celku, části, samostatně, v souboru, anebo ve spojení

sjiným dílem či prvky a to za účelem zveřejnění v sociálních sítích spravovaných MČ

Praha 13. Jakékoli jiné šíření nebo kopírování pořadů není předmětem této smlouvy a

zůstává nepřípustné.

5. AV-PARK, s.r.o. se zavazuje připravovat pořady ke zveřejňování na internetu (viz. odst. 4)

dle technické specifikace a časového harmonogramu uvedených v příloze č. 1. této

smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

6. AV-PARK, s.r.o. se zavazuje zpracovávat témata vlastní, nedodá-Ii je MČ Praha 13.
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?. MČ Praha 13 objedná u produkční společnosti AV-PARK, s.r.o. jednotlivá natáčení

minimálně 7 dní předem, aby je bylo možné technicky i personálně zajistit a naplánovat

jejich zpracování do jednotlivých pořadů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. MČ Praha 13 se zavazuje sdělovat termíny pro výjezd štábu a místa konání akcí či

událostí, které se uskuteční na území MČ Praha 13, a to se 7 denním časovým

předstihem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. AV-PARK, s.r.o. je povinen na své náklady a nebezpečí uzavřít či zajistit uzavření smluv se

všemi nositeli práv, tj. autory, výkonnými umělci, výrobci zvukových a zvukově

obrazových záznamů, nositeli práv ostatních kategorií duševního vlastnictví (např.

ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů), nositeli práv osobnostních, jakož i

se všemi dalšími fyzickými a právnickými osobami zúčastněnými na výrobě pořadu a

v souvislosti s ní a zajistit vypořádání všech nároků z těchto smluv tak, aby pořad mohl

být objednatelem užíván vrozsahu stanoveném touto smlouvou (tedy sdělováním

veřejnosti prostřednictvím internetu a dalších datových sítí), a to bez jakýchkoli nároků

třetích osob za toto užití.

Čl. IV. — Měsíčnícena, platebnípod mínky

1. Cena za realizaci předmětu této smlouvy činí 389 119,84 Kč bez DPH měsíčně. Ktéto

ceně bude účtována DPH dle platných právních předpisů. Cena uvedená v předchozím

odstavci je maximální a zahrnuje veškeré náklady AV-PARK, s.r.o. vynaložené

v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

2. Faktury na úhradu Měsíční ceny za dílo poskytnuté dle této smlouvy v předcházejícím

kalendářním měsíci vystaví Av-PARK, s.r.o. vždy do 5. dne kalendářního měsíce

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dílo poskytnuto. Zálohy nejsou

sjednány.

3. Splatnost faktury 15 dní ode dne doručení na adresu MČ Praha 13 uvedenou v záhlaví

této smlouvy.

4. Všechny faktury musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace.

5. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávně nebo neúplné údaje a

nebude mít veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit AV-PARK, s.r.o. do

data její splatnosti. Av-PARK, s.r.o. podle charakteru nedostatků doklad opraví nebo

vystaví nový, kde běží nová lhůta splatnosti dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy.

6. V případě prodlení s placením faktury po termínu splatnosti, bude účtován úrok

z prodlení ve výši 0,1% zfakturovaně částky za každý i započatý den prodlení. Tím není

dotčeno právo na náhradu škody.
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?. Objednatel a AV-PARK, s.r.o. se dohodli, že v případě, kdy Alf-PARK, s.r.o. ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení

zák. č. 235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců DPH), na který má být zaplacena úhrada za

provedené práce, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí

objednatel přímo na účet správce daně poskytovatele.

8. Dále se objednatel a Alf-PARK, s.r.o. dohodli, že v případě, kdy u AV-PARK, s.r.o. ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude

úhrada za práce provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo

na účet správce daně poskytovatele.

9. V případě, kdy AV'PARK, s.r.o. uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely

této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v

souladu s š 96 zá kona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si

objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo

na účet místně příslušného správce daně poskytovatele. Takto provedená úhrada daně

finančnímu úřadu bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle 5 109 zákona

č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele

ve výši DPH z předmětné faktury.

Čl. V. —Smluvní pokuty, náhrada škody, porucha

1. AV—PARK, s.r.o. prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na pojištěné

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti dle této smlouvy. Ali-PARK,

s.r.o. je dále povinen po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění v platnosti.

AV-PARK, s.r.o. je povinen ke dni podpisu této smlouvy a kdykoli po dobu trvání této

smlouvy na žádost objednatele doložit, nejpozději do 5 pracovních dnů, splnění této

povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy a/nebo dokladu vystaveného

pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty ani vdodatečné přiměřené lhůtě

je porušením povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Dále je

objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení

povinnosti AV-PARK, s.r.o. předložit platnou pojistnou smlouvu a/nebo dokladu

vystaveného pojišťovnou.

2. V případě, že natáčení objednané MČ Praha 13, na které produkční společnost Alf-PARK,

s.r.o. přijede, se zdůvodů na straně MČ Praha 13 neuskuteční, uhradí MČ Praha 13

společnosti AV-PARK každýjeden takový zbytečný výjezd částkou 5 000,- Kč bez DPH.

3. v případě, že z příčin zaviněných výlučně AV-PARK, s.r.o. nebude obsah vysílán v rozsahu

nebo v čase daném touto smlouvou, nebude mu MČ Praha 13 proplacena adekvátní část

smluvní ceny a současně AV-PARK, s.r.o. uhradí smluvní pokutu ve výši 0,1% měsíční

smluvní ceny. Tím není dotčeno právo MČ Praha 13 na náhradu škody.
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4. Vpřípadě technické poruchy technologického řešení dodavatele, je All-PARK, s.r.o.

povinen zjednat nápravu a to nejpozději do 22 hodin, jinak má objednatel nárok na 5%

slevu z měsíční ceny [viz. čl. |v odstl) ve výši odpovídající nevyrobené příp.

neodvysílané části díla dle přílohy č.1 této smlouvy. V případě opakované technické

poruchy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

5. V případě překážky vysílání způsobené výpadkemtelekomunikačního spojenimezi subjekty

na území MČ Praha 13, přírodními živly, vyšší mocí nebo zásahem nadřazených státních

regulátorů, se obě strany zříkají jakýchkoli sankčních nároků.

Čl. Vl. — Doba trvánísmlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2. Před uplynutím doby trvání tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou

smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 6

měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení

výpovědi druhé smluvní straně.

3. Odstoupení od smlouvy

a. každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že

poruší-Ii jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto

smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít

písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní

straně, jinak je odstoupení neplatné

b. odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí

smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat vplnění

předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinnosti hrozila újma nebo škoda na

majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za

povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým

způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. © 2001 a násl. Občanského zákoníku č.

89/2012 Sb.

Čl. vn. — Ostatní ustanovení

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy práva českého, zejména ustanoveními

občanského zákoníku.

2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezakládá neplatnost celé

smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení této smlouvy se smluvní strany

dohodly postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a

účelu neplatného ustanovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.
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4. AV Park s.r.o. bere na vědomí povinnost MČ Praha 13 zpřístupnit obsah této smlouvy

nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na

činnost městských části hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015

Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění

pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci

vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této

smlouvy nebo jejich částí ze strany MČ Praha 13 nevyžaduje předchozí souhlas druhé

smluvní strany.

5. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými

statutárními zástupci obou smluvních stran. Vsouladu s € 566 odst. 2 občanského

zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti

s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě.

Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případně spory vzniklé na základě této smlouvy

budou řešeny primárně smírně, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České

republiky.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva

stejnopisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním

smlouvy zajistí MČ Praha 13.

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že tuto smlouvu

uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho

připojují své podpisy.

10. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0432/2017 ze dne

25. 9. 2017.

Přílohy:

č. 1 — Specifikace pořadu a harmonogram vysílání

V Prazedne V Prazedne

za MČ Praha 13 za AV—PARK, sro
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Příloha č.1.

Smlouvy o výrobě a vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13

Čl.I. Počty odvysílání

AV—PARK, s.r.o. se zavazuje započít vysílání pořadů v bloku v zemském digitálním vysílání

minimálně v časech:

- od 6:00 do 7:00

- od 11:00 do 12:00

- od 16:00 do 17:00

- od 20:00 do 21:00

Čl.I. Specifikace formátu

AV-PARK, s.r.o. se zavazuje připravovat dílčíautorská díla aktuálních pořadů minimálně ve

velikosti 640 na 480 bodů ve formátu mp4 vždy v pondělí po premiéře vysílání na

http:/itrinactkacz/a utors kadilag.

V Prazedne V Prazedne

za MČ Praha 13 za AV-PARK, s.r.o.

'?


