
 

 

Smlouva o vysílání informativně-vzdělávacích spotů SÚKL v čekárnách 
lékařů 

 
 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších změn  
 
mezi stranami: 
 
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 
IČ:  00023817 
se sídlem:  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, 
Zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, pověřenou řízením Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv příkazem k zastupování 
Bankovní spojení:  ČNB, č. ú. 623101/0710 
(dále jen "Objednatel" či „SÚKL“)  
 
a 
 
MEDICOLINE SE 
IČ:  02029731   
DIČ: CZ02029731 
se sídlem: Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 
zastoupený/jednající: Janem Zemanem, zástupcem při výkonu funkce člena představenstva 
bankovní č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen "Poskytovatel")  
 
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o vysílání informativně-
vzdělávacích spotů SÚKL v čekárnách lékařů (dále také jen jako „Smlouva“). 
 
 

Preambule 
 
Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem v souvislosti s výběrovým řízením na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu ZMRxx/2017 „Vysílání informativně-vzdělávacích spotů SÚKL v čekárnách 
lékařů“, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti vysílání informativně-vzdělávacích spotů SÚKL 
v čekárnách praktických lékařů a ambulantních specialistů. 
 
 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat, za podmínek v ní sjednaných, Objednateli vysílací 

čas a v tomto čase v pracovní dny odvysílat na televizích v čekárnách praktických lékařů a ambulantních 
specialistů informativně-vzdělávací spoty SÚKL, poskytnuté Objednatelem, a to vždy v celkové délce 
minimálně 90“ (devadesát vteřin) v každé vysílací hodině. Plnění dle předchozí věty je dále v této Smlouvě 
také označováno jako „služby“. 



 

 

2. V každé vysílací hodině bude odvysílán celkový vysílací čas dle Článku I. odstavce 1 této Smlouvy, přičemž 
tento může být odvysílán buď najednou (90 vteřin), nebo v několika částech (3 x 30 vteřin nebo 1 x 60 
vteřin a 1 x 30 vteřin), vždy podle délky konkrétních spotů. 

3. Poskytovatel garantuje po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednanou délku vysílání v každé vysílací 
hodině dle Článku I. odstavce 1 této Smlouvy a frekvenci vysílání dle Článku I. odstavce 2 této Smlouvy. 

4. Za řádné a včasné poskytování služeb dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli cenu 
dle Článku IV. této Smlouvy. 

 

Článek II. 
Specifikace vysílání, technické podmínky 

1. Předáním vysílacích materiálů Poskytovateli přebírá Objednatel odpovědnost za jeho obsah. Vysílací 
materiály musí být v souladu s platným právním řádem ČR a se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vysílání informativně-vzdělávacích spotů SÚKL v čekárnách lékařů“. Objednatel je 
povinen vypořádat řádně všechna autorská práva související s dodanými vysílacími materiály a zároveň 
se zaručuje, že pro výrobu vysílacích materiálů řádně získal a uhradil veškerá autorská práva a vypořádal 
veškeré honoráře, odměny a náhrady všech majitelů práv dle platných právních předpisů, které souvisejí 
s vysíláním dodaných vysílacích materiálů dle této Smlouvy.  

2. Vysílacím materiálem jsou informativně-vzdělávací spoty, jejichž je SÚKL výhradním vlastníkem, 
zaměřené především na osvětu a informování veřejnosti v oblasti léků a zdraví, každý jednotlivý spot  
v délce 30, 60 nebo 90“ (třicet, šedesát nebo devadesát vteřin).  

3. Každý měsíc bude vysíláno 1 – 5 konkrétních spotů na základě výběru Objednatele. Výběr může být 
odlišný pro čekárny dle různých specializací lékařů. Konkrétní spoty Objednatel předá Poskytovateli 
elektronickou cestou vždy nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém budou spoty 
odvysílány. 

4. Specifikace TV systému, jednotlivých TV okruhů, vysílací doby a další podrobná technická specifikace je 
uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby definované v předmětu této Smlouvy průběžně 

během celého vysílacího období, kterým se rozumí období od účinnosti této Smlouvy do 31. 12. 2019, a 
v rámci vysílací doby dle Článku I. odstavce 1 a 2 této Smlouvy. 

2. Místem plnění jsou čekárny praktických lékařů a ambulantních specialistů napříč celou Českou 
republikou. 

3. Poskytovatel dodá Objednateli vždy do konce každého kalendářního měsíce v rámci vysílacího období 
dokumentační DVD s obsahem vysílaným v průběhu daného měsíce v čekárnách lékařů každé 
specializace. 

 
Článek IV. 

Cena 
 
1. Cena za poskytované služby dle této Smlouvy je ve výši 17 995,00 Kč bez DPH, výše DPH činí 3 778,95 Kč, 

za každý kalendářní měsíc jejich poskytování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně určené dle 
odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele související s poskytováním služeb dle 
této Smlouvy. 

2. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená cena je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde 



 

 

k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. v jejích dodatcích, dohodnuto 
jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. 
ke zvýšení či snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, 
tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH. 

 

V. 
Fakturace a platební podmínky 

 
1. Objednatel uhradí Poskytovateli měsíční cenu stanovenou v Článku IV. odstavci 1 této Smlouvy na 

základě faktury vystavené Poskytovatelem. Služby budou fakturovány měsíčně, vždy do 15. dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je poskytování služeb fakturováno. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem  
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Přílohou faktury musí být přehled úkonů služeb dle Článku 
I. odstavce 1 této Smlouvy, provedených poskytovatelem v období, za které je fakturováno. V případě, 
že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem a touto Smlouvou, případně 
Objednatel nesouhlasí s přehledem provedených úkonů služeb, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová 
splatnost faktury od okamžiku opětovného doručení opravené faktury Objednateli. 

2. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit fakturu 
Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení.  Smluvní strany se dohodly, že závazek 
k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byl příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Poskytovatele. 

3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli úrok 
z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

4. V případě, že Objednatel bude rozporovat přehled provedených úkonů služeb dle Článku V. odstavce 1, 
je Poskytovatel povinen se k výtkám Objednatele vyjádřit bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 
pracovních dnů) a ve stejné lhůtě odstranit vady těchto přehledů. V případě zjištění (osvědčení) vad 
rozporovaných přehledů provedených úkonů vystaví Poskytovatel novou fakturu s opraveným 
přehledem poskytnutých služeb s tím, že termín její splatnosti se počítá od nového data jejího vystavení. 

5. Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu Smlouvy anebo právo nerealizovat celý 
předmět Smlouvy. Objednatel je oprávněn realizovat výše vyhrazené právo jednostranným písemným 
úkonem adresovaným Poskytovateli. Poskytovatel se zavazuje toto omezení respektovat. Poskytovateli 
takovéto omezení rozsahu předmětu Smlouvy nezakládá nárok na náhradu škody. 

 

Článek VI. 
Povinnosti Poskytovatele  

 
1. Poskytovatel bude poskytovat služby dle této Smlouvy na svou vlastní zodpovědnost a takovým 

způsobem, aby byl naplněn účel této Smlouvy, kterým se rozumí zajištění náležité osvěty pacientů 
zejména v oblasti zacházení s léčivými přípravky. 

2. Po celou dobu poskytování služeb dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat tyto služby 
v nejvyšší kvalitě, zavazuje se postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 
Poskytovatel se zavazuje bezodkladně plnit veškeré pokyny/příkazy Objednatele, zadané elektronicky, 
případně písemně. 

3. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti 
dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na vydání pokynů/příkazů Objednatele či jejich změnu. 

4. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl 



 

 

v souvislosti s realizací této Smlouvy a které se týkají druhé smluvní strany. Porušení této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

5. Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli písemné 
oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo 
vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním 
postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle předchozí věty 
nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během platnosti této Smlouvy 
k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny. 

 

Článek VII. 
Odpovědnost za újmu, reklamace a smluvní pokuty 

 
1. Odpovědnost za újmu a náhrada újmy se řídí platnými právními předpisy. 

2. V případě, že Poskytovatel v daném měsíci neposkytne Objednateli služby v rozsahu dle této Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
Smlouvy, přičemž „každým jednotlivým případem“ se rozumí neodvysílání konkrétního spotu v dané 
délce a intervalech v rámci jednoho vysílacího dne v souladu s touto Smlouvou. 

3. V případě porušení povinnosti Poskytovatele zachovávat mlčenlivost dle Článku VI. odstavce 4 této 
Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.  

4. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle článku VI. odstavce 5 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním 
této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Poskytovatel povinen hradit tuto smluvní pokutu 
Objednateli opakovaně.  

5. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok 
smluvní strany na úhradu vzniklé škody způsobené prodlením nebo porušením povinnosti druhou 
smluvní stranou v jakémkoli rozsahu. Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti 
poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy.  

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany  
s plněním jejích závazků. 

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje 
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny 
pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce. 

8. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti 
bránící či omezující řádné plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a 
veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude v případě zjištění jakékoli vady služeb uplatňovat 
reklamaci této vady, bude tak činit zpravidla písemně. Za písemnou formu se považuje i zaslání e-mailem 
se zaručeným elektronickým podpisem. V oznámení o vadě (vadách) služeb uvede popis vady. V případě 



 

 

zjištění vady bude Poskytovatel povinen ji odstranit do 3 dnů od přijetí oznámení Objednatele. 
Neodstraní-li Poskytovatel řádně reklamovanou vadu ve lhůtě dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

10. Poskytovatel je povinen započít s odstraňováním vad služeb neprodleně po oznámení vady. 

 
Článek VIII. 

Kontaktní osoby 
 

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této Smlouvy jsou (kterákoli z uvedených): 
 
1. Za Objednatele: 

Mgr. Hana Pavlíčková tel.: +420 272 185 712 e-mail: hana.pavlickova@sukl.cz 
 

2. Za Poskytovatele: 
XXX tel. č. XXX e-mail: XXX 

 
 

Článek IX. 
Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být 

písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc  
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelně 
doručena druhé smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty musí být veškeré dokumenty a materiály, 
které při plnění této Smlouvy Poskytovatel od Objednatele převzal, vráceny Objednateli. Za řádné 
doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, 
nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

2. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné v případech uvedených v této 
Smlouvě, a dále v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušila své povinnosti podle této Smlouvy. 
Takové podstatné porušení nastává v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou. 
Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.  

3. V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání 
smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za škodu, nároku na smluvní pokutu a ochrany 
důvěrných informací. 

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Postupitelnost. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 

Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

2. Započtení. Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že Poskytovatel není oprávněn započíst 
jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem z této 
Smlouvy. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli 
pohledávku z této Smlouvy za Poskytovatelem proti jakékoli pohledávce Poskytovatele za Objednatelem. 

3. Oddělitelnost. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, 



 

 

neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních 
předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. 

4. Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy,  
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

5. Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny 
příslušnými soudy České republiky. 

6. Rozhodné právo. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Ve všech případech, které 
neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, případně 
dalších předpisů platného práva České republiky. 

7. Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této Smlouvy bez 
zbytečného odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zánik takového práva ani nezpůsobuje 
zánik jí odpovídající povinnosti. 

8. Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně s uvedením předpokládané doby trvání 
takové skutečnosti.  

9. Změny a doplňky. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných 
dodatků podepsaných smluvními stranami. 

10. Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1. 1. 2018. 

11. Doba trvání. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data nabytí účinnosti Smlouvy do 31. 12. 
2019. 

12. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru 
smluv a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

13. Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

14. Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 – Specifikace TV systému, jednotlivých TV okruhů, 
vysílací doby a další podrobná technická specifikace 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné 
vůli připojují níže své podpisy. 
 
 
 

V Praze dne: 30. 1. 2018  V Praze dne: 12. 1. 2018  
Objednatel:   Poskytovatel: 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Irena Storová Jan Zeman 
Příkazem k zastupování pověřena řízením Zástupce při výkonu funkce člena představenstva 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv MEDICOLINE SE 
 



 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o vysílání informativně-vzdělávacích spotů SÚKL v čekárnách lékařů 
 
Specifikace TV systému, jednotlivých TV okruhů, vysílací doby a další podrobná technická specifikace  

 
 

- Vysílání spotů v čekárnách praktických lékařů a ambulantních specialistů 
- Minimální počet TV, LCD či LED obrazovek umístěných v čekárnách praktických lékařů a 

ambulantních specialistů, na kterých budou spoty vysílány, je 556, a to napříč celou ČR. 
- Délka spotů se bude pohybovat od 30 do 90 vteřin (30, 60 nebo 90 vteřin). 
- Každý měsíc bude vysíláno 1 - 5 konkrétních spotů na základě výběru SÚKL; výběr může být odlišný 

pro čekárny dle různých specializací lékařů. 
- Spoty budou vysílány každý pracovní den v průběhu daného měsíce v pravidelných smyčkách, a to 

minimálně 1krát za hodinu (Dle délky spotu). Celkový součet vysílacího času všech spotů v rámci 
jedné vysílací hodiny tak bude minimálně 90 vteřin.  

 
 


