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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

 
Horská služba ČR, o.p.s. 

se sídlem:    Špindlerův Mlýn 260, PSČ 543 51    

zastoupená:   Ing. Františkem Hadáčkem, ředitelem společnosti 

IČO:     27467759 

DIČ:    CZ27467759 

bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu:    171 922 771/0600 

(dále jen ,,objednatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Radek Zeman 

místo podnikání:   K Lánu 497/4, 160 00 Praha 6 

IČO:     41 796 772 

DIČ:    CZ 6306181794 

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:    166 59 59 64/0300 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

na straně druhé 

 

 

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

smlouvu o poskytování mediálních služeb 

 

 

 

Článek 1 

 Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli činnost v oblasti 

médií, a to: 

a) zpracovávat a vydávat tiskové zprávy dle pokynů vedoucích pracovníků HS 

(v rozsahu do 10 tiskových zpráv průměrně měsíčně, a to úměrně pro všechny 

oblasti HS); 

b) zpracování a zadávání aktualit na web HS v rozsahu do 10 průměrně měsíčně; 

c) spolupracovat na podkladech pro aktivní prezentaci a PR HS v mediích v rozsahu 

do 10 průměrně měsíčně; 

d) vykonávat dohled nad obsahem výstupů na oficiálním webu objednatele; 

e) komunikovat s novináři, se zástupci médií a se složkami IZS v rámci vydávaných 

tiskových zpráv. 

 

1.2. Při popsané činnosti postupuje poskytovatel dle pokynů objednatele. Tyto pokyny 

budou předmětem postupného upřesňování v průběhu poradenské činnosti, a to jak 

písemnou, tak i ústní formou, jakož i při elektronické a osobní komunikaci 

poskytovatele s objednatelem. Výstupy poradenské činnosti předá poskytovatel 
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objednateli ve formě stanovené objednatelem (zejména v podobě listinné, elektronické, 

popřípadě ústní). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje, dle rozsahu činnosti vykonané poskytovatelem, hradit 

poskytovateli za jím vykonanou poradenskou činnost odměnu ve výši dle čl. 2 této 

smlouvy. 

 

 

 

Článek 2 

Odměna 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za činnost dle článku 1.1. a) - e) této smlouvy náleží 

poskytovateli, po dobu trvání této smlouvy, odměna v této činnosti obvyklá, která byla 

stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran měsíční paušální sazbou 

20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH.  

 

2.2. Práce provedené nad rámec sjednaný v článku 1.1. této smlouvy budou po dohodnutí 

rozsahu fakturovány samostatně sazbou 500,- Kč/hodina, v případě sjednané krizové 

komunikace pak sazbou 1.200,- Kč/hodina. 

 

2.3. Odměna zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady poskytovatele spojené s plněním 

předmětu této smlouvy. V případě mimořádných nákladů, spojených s činností podle 

požadavků objednatele na základě písemné objednávky (například grafické služby, tisk 

materiálů, prostory pro prezentaci), které by poskytovatel musel hradit třetím stranám, 

bude objednatel hradit poskytovateli 15 % agenturní přirážku k ceně hrazených 

vícenákladů, kterou objednatel odsouhlasí. 

 

2.4. Úhrada odměny bude provedena na základě faktur vystavených poskytovatelem dle 

odst. 2.1. a odst. 2.2., bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude stručná zpráva o poskytnutých mediálních 

službách za fakturované období. Faktura musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle 

ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy 

či touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě splatnosti 

poskytovateli k přepracování či doplnění; nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 

doručení opravené faktury objednateli.  

 

2.5. Poskytovatel se zavazuje doručit objednateli fakturu za příslušný měsíc nejpozději do 

15 kalendářního dne následujícího měsíce. Splatnost faktury je 14 dnů od data doručení 

objednateli.  
 

2.6. Vyhodnocení spolupráce bude realizováno v ročním intervalu ke konci měsíce března, 

případně ke dni ukončení smlouvy. V rámci vyhodnocení předloží poskytovatel přehled 

činnosti za hodnocené období dle čl. 1.1. smlouvy. Práce provedené nad rámec 

stanoveného měsíčního průměru má poskytovatel právo v rámci ročního zhodnocení 

dofakturovat. 
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Článek 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

3.1. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči 

a podle pokynů objednatele. Poskytovatel je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost 

jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 

 

3.2.  Poskytovatel je pro plnění předmětu smlouvy neustále dostupný v režimu 24/7. 

To neplatí po dobu dovolené poskytovatele, kterou je povinen poskytovatel objednateli 

nahlásit s předstihem minimálně 7 kalendářních dnů. Doba trvání dovolené 

poskytovatele se sjednává v délce 20 pracovních dnů ročně. Poskytovateli nebude 

v měsících, kdy bude čerpat dovolenou krácena měsíční paušální odměna.  

 

3.3. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy provádět kontrolu plnění 

předmětu této smlouvy, a to prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu zmocní. 

 

3.4. Objednatel se zavazuje na vyžádání poskytovatele zabezpečit mu přístup do určených 

prostor (budovy objednatele) za účelem řádného plnění povinností dle této smlouvy. 

 

3.5. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit pří výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

 

Článek 4 

Záruka za provedenou poradenskou činnost a místo výkonu poradenské činnosti 

 

4.1. Poskytovatel se zavazuje, že jím poskytnutá poradenská činnost bude odpovídat 

specifikaci předmětu smlouvy stanovené v čl. 1 této smlouvy. Případné vady 

poradenské činnosti, zjištěné objednatelem do tří měsíců po jejich ukončení nebo 

předání jejich výsledků objednateli, je poskytovatel povinen odstranit bezplatně 

a ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem. 

 

4.2. Neodstranění vady poradenské činnosti poskytovatelem řádně a včas je důvodem pro 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

 

4.3. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je místem výkonu poradenské 

činnosti poskytovatele jeho místo podnikání. 

 

 

Článek 5 

Důvěrnost informací a zákaz konkurence 

 

5.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech 

skutečnostech týkajících se plnění dle této smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje 

zachovat mlčenlivost o službách poskytovaných na základě této smlouvy, a dále nesdělit 

přímo či nepřímo jakékoli třetí osobě, vyjma osob podílejících se na plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele jakékoli informace vztahující se k této 

smlouvě a nezpřístupnit v žádné formě jednání žádné informace či dokumenty, které 
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v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy od objednatele obdržel. Poskytovatel 

je oprávněn sdílet informace týkající se plnění dle této smlouvy s dalším poskytovateli 

služeb objednatele, a to v rozsahu nutném pro takové poskytování služeb. 

 

5.2. Poskytovatel se zavazuje od 25.5.2018 v souladu se Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), 

O ochraně osobních údajů, zpracovávat osobní údaje tak, aby nebyly v rozporu 

s oprávněnými zájmy subjektu údajů. 

 

5.3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat zásady aktivní i pasivní bezpečnosti a tím zamezit 

možnost neoprávněné manipulace s osobními údaji, které jsou uchované v zařízeních 

dodavatele (poskytovatele služeb). Zejména potom nastavením bezpečného hesla 

pro přístup k zařízení, používání antivirového programu s pravidelnou aktualizací, 

použití aktivního firewallu, nastavení pravidelných aktualizací systémů a aplikací. 

 

5.4. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytovateli budou objednatelem v rámci poskytování 

služeb zpřístupněny informace, které nejsou běžně dostupné a mají tedy povahu 

důvěrných informací (dále jen „důvěrné informace“), zavazuje se poskytovatel, 

že veškeré důvěrné informace a rovněž materiály, které důvěrné informace obsahují, 

použije výlučně pro potřeby poskytování služeb dle této smlouvy a nepoužije jich 

pro své potřeby či potřeby třetích osob, stejně jako neprozradí jejich obsah žádné třetí 

osobě, vyjma svých zaměstnanců pověřených poskytováním služeb dle této smlouvy. 

Své zaměstnance je poskytovatel na základě této smlouvy povinen zavázat k ochraně 

důvěrných informací objednatele v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Smluvní strany 

shodně konstatují, že považují za důvěrné informace a materiály obsahující důvěrné 

informace, všechny informace a materiály týkající se objednatele, vyjma těch, které 

je objednatel povinen zveřejňovat dle platných právních předpisů nebo těch, které jsou 

obecně známé z dokumentů určených veřejnosti či jsou uváděny v propagačních 

materiálech objednatele, či jsou všeobecně známy. Pro vyloučení všech pochybností 

smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že veškerá ustanovení tohoto článku 

zůstávají v platnosti a účinnosti i po skončení platnosti a/nebo účinnosti smlouvy jako 

celku. 

 

 

Článek 6 

Trvání smlouvy 

 

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

6.3.   Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to písemnou výpovědí 

doručenou druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou dvou měsíců, která počíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 

 

6.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným odstoupením 

od smlouvy doručeným druhé straně v případě podstatného porušení povinností touto 

stranou. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména, nikoliv však výlučně, 

prodlení s poskytováním služeb či s hrazením ceny služby, nerespektování pokynů 

objednatele poskytovatelem či porušení důvěrnosti informací. 
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Článek 7 

Závěrečná ujednání 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy touto smlouvy výslovně neupravené se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že 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), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Horská služba ČR, 

o.p.s. 

 

7.3. Tato Smlouva je sepsána ve třech originálních vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

poskytovatel a po dvou objednatel. 

 

7.4. Smlouvu je možno měnit pouze písemným, číslovaným dodatkem k této smlouvě. 

 

7.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy, a že tuto smlouvu 

uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

         Poskytovatel                                                                       Odběratel 

 

V Praze dne 29.3.2018                                                       V Praze dne 29.3.2018 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                   …….………………..…… 

          Radek Zeman                                                              Horská služba ČR, o.p.s. 

                                                                                              Ing. František Hadáček 

                                                                                                           ředitel 


