
SMLOUVA o PoSKYTNuTí sLUžEB
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/18, 639 OO Brno - Štýřice
ıčz 60733098
Dıčz c260733098
bankovní Spojení:

účet č.
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479

číslo smlouvy objednatele: 16000244

zastoupen

Poskytovatel: Fast Forward s.r.o.

(1)

(2)

(1)

(Z)

Se Sídlem Šlapanická 1352/14, 627 00 Brno
IČ: 26256258
DIČ: c226256258
bankovní spojeni:

účet č.
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40555
zastoupen Radomírem Čechem, jednatelem společnosti
číslo smlouvy poskytovatele:

ll.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek poskytovatele zpracovat pro objednatele logo a Iogomanuál,
vč. jednoduchého vizuálního stylu pro komunikaci (součástí je rovněž převod veškerých
převoditelných autorských práv Z poskytovatele na Objednatele, registrace ochranné Známky), dále
vytvoření domény vč. názvu, jeji prvotní SEO optimalizace S dohledem po dobu 1 roku provozu
webových Stránek, jejich registrace na jméno objednatele vč. prvotního poplatku, to vše v souladu
S podmínkami této Smlouvy a Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem:
„Logo stadionu Za Lužánkami" (dále jen „Služba“).
Podrobný popis předmětu Smlouvy je Obsažen v příloze č. 1.

Ill.
Termín poskytnutí služeb a místo plnění

Část plnění související se Zpracováním loga a logomanuálu je poskytovatel povinen předat
Objednateli do 31.8.2016 a část plnění související S vytvořením a registrací domény do 30.9.2016.
Zdrojové kódy k webovým stránkám předá poskytovatel bez Zbytečného odkladu po vytvoření
webových Stránek a vždy po provedení případných Změn. Služby Související S provozem webových
stránek dle čl. Il. odst. 1 a přílohy č. 1 této Smlouvy budou poskytovány po dobu 1 roku od Zahájení
provozu těchto Stránek.
Místo plnění: Brno
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IV.
Cena poskytnutých služeb

(1) Objednatel Se zavazuje Zaplatit poskytovateli za poskytnutí Služeb dohodnutou cenu.

Celková cena bez DPH: 1,- Kč

DPH 21%: 0,21 Kč

Celková cena včetně DPH: 1,21,- Kč

(2) Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou, Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné
k řádnému provedení služeb v místě plnění a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

(3) Sohledem na ust. § 1793 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, se výslovně sjednává, že
poskytovateli je Znám nepoměr vzájemných plnění Z této Smlouvy. Poskytovatel se výslovně vzdává
práva dle ust. § 1793 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, a prohlašuje, že Souhlasi S cenou
Sjednanou v této Smlouvě, přičemž Současně je poskytovateli skutečná cena plnění známa.

(4) Ke Změně cen může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu poskytnutých Služeb
odsouhlasených oběma Smluvními Stranami, nebo pokud vprůběhu provádění Služeb dojde ke
Změně Sazeb daně Z přidané hodnoty.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádném
provedení a schválení návrhů loga a vyhotovení součástí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 a jejich
převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními Stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v Souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Poskytovatel Se Zavazuje dodat fakturu
objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00
Brno - Štýřice.

(3) Poskytovatel Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny Služeb uvádět pouze bankovní účet,
který určil Správci daně ke zveřejnění vregistru plátců a identifikovaných osob. Poskytovatel a
objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten,
který je zveřejněn Správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn
provést úhradu daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny Služeb.
Pokud by Objednateli vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti poskytovatele vyplývajících
ze Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel
nárok na náhradu všeho, co za poskytovatele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je Oprávněn vrátit fakturu poskytovateli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacenitakto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení Se Zaplacením. Poskytovatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Poskytovatel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Objednávky, číslo

Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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VI.
Další povinnosti smluvních Stran

Poskytovatel a objednatel se zavazují poskytnout Si vzájemně veškerou potřebnou Součínnost, která
bude vyžadována a která bezprostředně souvisí s realizací výše uvedeného předmětu Smlouvy
včetně nezbytných dat.
Veškerá převeditelná autorská práva plynoucí zplnění dle ujednání této Smlouvy přecházejí po
zaplacení Smluvní ceny dle článku IV. automaticky Z poskytovatele na objednatele jako
neoddělitelná součást plnění.
Poskytovatel je povinen Zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud poskytovatel při plnění
této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba Z tohoto titulu Své
nároky vůči objednateli, poskytovatel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a
je Odpovědný Za jakoukoli škodu Způsobenou objednateli.

Vll.
Předání a převzetí služby

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
Za součinnosti obou smluvních stran.
U předávacího řízeníje poskytovatel povinen doložit veškeré potřebné doklady.

Vlll.
Další ujednání

Poskytovatel Se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje Se
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo
veřejnoprávními orgány a dále zejména příslušná ustanovení Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací předmětu této smlouvy.
V případě použití subdodavatele nebo subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy se poskytovatel
Zavazuje předložit seznam Subdodavatelů participujících na její realizaci ke Schválení objednateli.
Objem subdodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.
Poskytovatel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že Se dostali do úpadku ve
Smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu zák. č. 435/2004 Sb.,
ozaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že Se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve Smyslu ust. zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu
všeho, co Za poskytovatele v Souvislosti s tímto ručením plnil.
Strany Sjednávají, že poskytovatel je oprávněn ve svých propagačních a obchodních materiálech
vjakékoliv vnímatelné podobě zveřejňovat informaci, že je poskytovatelem Služeb dle této Smlouvy
a umístit v těchto materiálech logo zpracované pro objednatele, které bude výsledkem poskytování
služeb dle této Smlouvy, to vše výlučně Za účelem propagace poskytovatele. Strany dále sjednávají,
že objednatel je povinen ve všech svých propagačních a Obchodních materiálech, v nichž bude
prezentovat logo Zpracované pro objednatele, které bude výsledkem poskytování služeb dle této
smlouvy, umístit současně logo poskytovatele S uvedením informace, že je poskytovatelem služeb
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že objednatel je povinen ve všech svých propagačních a Obchodních materiálech, v nichž bude
prezentovat logo Zpracované pro objednatele, které bude výsledkem poskytování služeb dle této
smlouvy, umístit současně logo poskytovatele S uvedením informace, že je poskytovatelem služeb
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dle této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje Za tímto účelem objednateli grafickou podobu loga
v digitální formě poskytnout.

IX.
Sankce

V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím Služeb nebo Sjejich předáním bez zavinění
Objednatele je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý
den prodlení.
Vpřípadě, že některá Ze Smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. VI. a čl. VIII., je povinna
zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé
takové porušení.
Případné Sankce budou Započteny na časově nejbližší fakturu vystavenou poskytovatelem a
nebude-li to možné, vyfakturovány Samostatně.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

X.
Odstoupení od Smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve Smyslu
§ 2002 odst. 2 Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, považuje:

vadnost služeb již v průběhu jejich poskytnutí, pokud poskytovatel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou Stanovené,

- prodlení s poskytnutím Služeb delší než 3 dny
úpadek objednatele nebo poskytovatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční
Zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li kvýše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná smluvní Strana oprávněna od Smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení Oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na jeji poslední Známou adresu
bez ohledu na to, Zda toto Oznámenío odstoupení bylo druhou smluvní Stranou převzato či nikoliv.

XI.
Důvěrnost informaci

Smluvní Strany jsou Si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
Si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, se obě Strany Zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a Zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli Splnit Smlouvu. Obě Strany Se zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Strany jinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění Svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní Strany výslovně jinak, považují Se Za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající Straně mohlo Způsobit škodu.
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(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových Souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto Smlouvě neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

(2) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Zádná Ze Smluvních Stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé smluvní
Strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat Se navzájem o takových Změnách.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.
(6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá ze Smluvních

stran.
(7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných Zástupců.

Příloha č. 1: Podrobný popis předmětu Smlouvy

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Brně dne 2 5 -08- 2015 V Brně dne

Radomí ech
jednatel společnosti



Příloha č. 1: Podrobný popis předmětu smlouvy

Návrh loga:

min. 3 návrhy podoby po předchozí konzultaci Se Zadavatelem po uzavření Smluvního vztahu

organizace Soutěže S širokou veřejností ohledně výsledné podoby loga Stadionu

Cl manuál:

A) Logotyp:

Základní podoba loga

- Kombinace loga a claimu

- Kombinace loga a claimu bez podtitulu

- Jednobarevné pozitivní a negativní provedení loga

- Ochranné Zóny a minimální velikost loga

- Barevné podkladové plochy

- Základnífiremníbarvy

- Doplňkové barvy

- Umístění loga na podkladových plochách

- Barevné podkladové plochy Zakázané

- Příklady zakázaných modifikací loga

- Definice firemního písma

B Firemní designˇ

- Obchodní dopis

- Dopisní papír

- Vizitka

- Podpis do emailu

- Obálka



- Šablona PPT prezentace

- Razítko

c) Webové Stránky

- Grafika webových Stránek

- Programování webových Stránek

Drátěný model webových stránek, organizace diskuze a odsouhlasení, realizace finálního
produktu

- Pořízení domény s koncovkou .com

- Hosting O minimální délce 1 rok

- SEO optimalizace s dohledem o minimální délce 1 rok

- předání Zdrojového kódu webových stránek objednateli




