
Dodatek E. 1
k Ra’mcové smlouvé o reklamé a propagaci

é. 0234003044 (da’le jen ”Smlouva")

mezi

Leti§té Praha, a. 5.
se sidlem: K leti§ti 1019/6, Ruzyné, 161 00 Praha 6
I60: 282 44 532
DIC: CZ699003361- skupinové registrace k DPH
Bankovni fiéet él'slo: l’Jéet éislo: 801812025/2700 vedeny'l u UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

spoleénost zapsana v obchodm’m rejstfl’ku vedeném Méstskym soudem v Praze, od 5
zastoupena:

. zn. B 14003

(déle jen ,,Objednatel”)

Mafra, a.s.

se sldlem: Karla Engliée 519/11, 150 00 Praha 5, spoleénost zapsané v OR u Méstského soudu v Praze,
oddl'l B, vloika 1328
:60: 45313351
Dlé: cz45313351
Bankovni diet éislo: 1218942011/0100 vedeny u Komerénl' Banky, a.s.
zastoupena: p. Michalem Berkou, mistopFedsedou pFedstavenstva a Mgr. Michalem Hanékem,

élenem pFedstavenstva

(dale jen ,,Mediélni spoleénost”)

(Objednatel a Mediélnl’ spoleénost dale spoleéné vtextu oznaéovanl’ také jen ,,Smluvnl’ strany” a
kaidy’l jednotlivé ,,Smluvm’ strana”)

Smluvnl’ strany uzavlrajl’ k Rémcové smlouvé o reklamé a propagaci
6. 0234003044 ze dne 15. 11. 2016 (dale jen ,,Smlouva”) v souladu s ustanovenl’m odst. 9.2 Smlouvy
tento dodatek E. 1 (dale jen ,,Dodatek”):



I. PFedmét Dodatku

1. Smluvni stranv siednévaii, ie (“:I. III., odst. 3.3. Smlouvv se ke dni Uéinnosti tohoto Dodatku ru§i a

nahrazuie se nésleduil’cim znénim:

,,Smluvni strany se zavazujl’ pro vzéjemnou komunikaci pFi naplfiovéni pfedmétu této Sm|ouvy

uiit m’ie uvedenVch osob a jejich kontaktfi:

(a) zaobjednatelez—
(b) za Mediannispoleénost—

2. Smluvm' strany sjedna’vaji, ie El. VI. Cena a platebm’ podml'nky se ke dni Oéinnosti tohoto Dodatku

doplfiuje o ustanoveni odst. 6.8 tohoto znéni:

,,6.8 Smluvni strany se Wslovné dohod|y, 2e celkova’ maximélnl’ cena v§ech Dl'léich pInénI’

poskytnuty'lch na zékladé této Sm|ouvy nepfekroéi ééstku 10.000.000,- Ké (slovy: deset milionfl

korun éesky’lch) bez DPH. V pfipadé ie by provedenim Diléiho plném’ do§lo k pfekroéeni této

maximélni Eéstky, zavazuje se Media'lni spoleénost na tuto skuteénost upozornit Objednatele

pfed zahéjenim provédéni DI’IEiho plnéni."

3. Smluvni stranv siednévail’, ie él. VII. odst. 7.1. Smlouw se ke dni fléinnosti tohoto Dodatku

nahrazuie nésleduil’cim znénim:

,,7.1 Tato Sm|ouva se uzaviré na dobu uréitou, a to na dobu 4 let ode dne OEInnosti Sm|ouvy

nebo do vyéerpéni maximélni Eéstky stanovené vodst. 6.8 Sm|ouvy a uréené pro provédénl’

Dilél’ch plnénl’ v rémci této Sm|ouvy podle toho, které z téchto skuteénosti nastane dfi’ve.

4. SqvnI’ stranv siedna’vaii, ie ustanoveni (":I. VII. odst. 7.2 Smlouvv se vcelém rozsahu ru§i a

nahrazuie se novx’lm ustanovenim odst. 7.2 tohoto znéni:

u7.2 Tato Sm|ouva konéi svou glatnost a L’Jéinnost:

(a) pisemnou dohodou Sqvnich stran: nebo

(b) vx’lpovédi kteroukoliv Sqvni stranou; kterékoliv Smluvni strana ie oprévnéna tuto

Sm|ouvu vvpovédét bez udéni dflvodu a Wpovédni dobou tficet (30) dnfl. které

zaéina’ béiet ode dne doruéeni Wpovédi druhé Smluvni strané; nebo

(c) uplvnutim dobv, na kterou va siedna’na nebo vvéerpénim maximélm’ ééstkv uréené

pro provédéni Dilél’ch plnéni v rémci této Smlouw podIe toho, které z téchto

uvedeny’ch skuteénosti nastane dfl’ve.”



Smluvni stranv siednévaii, ie El. IV Smlouvv se ke dni fiéinnosti tohoto Dodatku doplnuie 0 now’

odst. 4.4 v na’sleduiicim znéni:

,,4.4 Smluvni strany se dohodly, ie Diléi plnéni poskytované na za’kladé této Smlouvy, resp.

Objednévek, jsou oprévnény objednévat za podminek dohodnutych v této Smlouvé také

spoleénosti, které tvoii s Objednatelem koncern ve smyslu § 79 a nésl. zékona

6. 90/2012 5b., 0 obchodnich korporacich, v platném znéni, ktery’lmi jsou: Czech Airlines

Technics, a.s., Czech Airlines Handling, a.s. (déle jen spoleéné ,,Spolupracujici

spoleénosti“). V souvislosti s vyée uvedea plati, ie odeslénim prvni Objednévky

piisluéné Spolupracujici spoleénost vyslovila souhlas s podminkami dohodnuwmi v této

Smlouvé, uzavfela s Mediélni spoleénosti samostatnou smlouvu se stejny’lmi podminkami a

zavazuje se Fidit se témito podml’nkami. Pouze Objednatel, ktery’l je uveden v zéhlavi této

Smlouvy jako jeji Smluvni strana, je oprévnén dohodnout se na zméné podminek této

Smlouvy v zastoupeni véech dotéenych Spolupracujicich spoleénosti. Cena za Diléi plnéni

poskytnuté Spolupracujicim spoleénostem bude fakturovéna ph’mo Spolupracujici

spoleénosti, které si pfedmétné Diléi plnéni objednala. Dotéena’ Spolupracujici spoleénost

je povinna pisemné ozna’mit Dodavateli své pi'esné fakturaéni fldaje dle poiadavkfl

stanovem’lch zékonem ('2. 235/2004 5b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfl.

II. Zévéreéné ustanoveni

Ostatni ustanoveni Smlouvy nedotéené timto Dodatkem zfistévaji nadéle v platnosti a fiéinnosti

beze zmény.

Tento dodatek nabWé platnosti dnem jeho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Oéinnosti

okamiikem jeho uvefejnéni v registru smluv dle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich

podminkéch fléinnosti nékteeh smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o

registru smluv). Smluvni strany se dohodly, ie tento Dodatek uveFejni Objednatel vregistru

smluv. Smluvni strany shodné proh|a§uji, ie ia’dné ze skuteénosti uvedenVch vtomto Dodatku

neni obchodnim tajemstvim ve smyslu ustanoveni §504 zékona 6. 89/2012 5b., obéanského

zékoniku, v platném znéni.

Dodatek je vypracovén ve Etyiech (4) stejnopisech splatnosti originélu, z nichi kaida’ ze

Smluvnich stran obdrii po dvou (2) vyhotovenich.

Smluvni strany si tento Dodatek pfeéetly, sjeho obsahem souhlasi, prohlaéuji, ie je tento

Dodatek v souladu s poctiv obchodnim stykem, coi stvrzuji smi vlastnoruénimi podpisy.

PODPISYSMLUVNiCH STRAN NA NASLEDUJICISTRANE



V Praze, dne V Praze, dne

za Leti§té Prah '

" p. Michal Berka
mistopFedseda pFedstavenstva
Mafra, a.s.

Mgr. Michal Hanék
Elen pFedstavenstva
Mafra, a.s.

SCHVALENO
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”"3 WEWEM
RAMCOVA SMLOUVA 0 REKLAME A PROPAGACI

uzavl‘ené nlie uvedeného dne, méslce a roku

(déle jen "Smlouva"l
6. 0234003044

l. Smluvnl strany

LetiSté Praha, a. s.
sidld: Praha 6, K Leti§ti 6/1019, PSC: 160 08

‘ spoleénost zapsané v obchodnim rejsti‘lku vedeném Méstsky'lm soudem
v Praze oddil B, vloika 14003

ICC: - 282 44 532
Diff: C2699003361

\ bankovni spojenl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
éislo flétu: 801812025/2700 -‘
(da'le jen “Obiednatel")

a

Mafra, a.s.
sldlo:

Karla Engli§e 519/11. 150 00 Praha 5
spoleénost zapsané v obchodm’m rejstflku vedeném Méstskx'lm soudem v Praze. oddil B, vloika 1328
ICC: . 45313351
DIC: CZ45313351
bankovnl spojenl: Komerénf Banka, a.s..
éfslo fiétu: 121894201110100
(déle jen "Medlélni spoleénost")

Objednatel a Mediélnl spoleénost jsou déle v textu oznaéovéni téi jednotliyé jako ,,$trana" a spoleéné
jako ”Strany"

ll.‘ Definlce pojmfi

2.1. Nlie uvedené terminy této Smlouvy maji vy'znam definovanv v tomto El. 2.1 s tlm, ie vtextu
Smlouvy jsou uvedeny vidy velk poééteénim plsmenem:

a) ,,Plnénl” znamené poskytnutl reklamnlho pljostoru a souvisejlclch plnénl specifikovany'lch
v pi‘lloze E. 1 této Smlouvy.

b) "Objednévka" znamené 'Iistinu vystavenou Objednatelem podle- této Smlouvy, kterou
Objednatel objednévé u Mediélm’ spoleénosti konkrétm’ rpzsah Plnénl.

c) "Dilél plnéni" znamené konkrétni'Plnéni objednané Objednatelem na. zékladé Objednévky.
d) ”Faktura" dafiovy doklad vystaveny' Dodavatelem za uéelem uhrady Ceny Objednatelem

jehoi néleiitosti jsou uvedeny v El. 6 této Smlouvy.



2.2.

2'3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

mm WWW mohou by‘t deflnovény pflmo v textu Smlouvy s tim, ie deflnice pojmu je zWraznéna
mm a uvozcna slow ”dale jen” a pri kaidém dal§im vyskytu je vtextu Smlouvy vyznaéena
veWm notMetnlm prsmenem.
Slow windfujlcl pouze jednotné éislo zahrnuji i mnoiné éislo a naopak, slova vyjadi‘ujici muiskV
rod mhmult I lensky' a stfedm’ rod 3 naopak, a Wrazy vyjadi‘ujici osoby zahrnuji fyzické i prévnické
osoby a naopak.

Ill. Pi‘edmét Smlouvy

Pi’edmétem této Smlouvy je zévazek Mediélm’ spoleénosti za niie sjednamich podminek
poskytovat Objednateli na zékladé Objednévek Diléf plnéni a to podle podmfnek uvedeny’ch
v pi‘iloze E. 2 této smlouvy - V§eobecné smluvnl podminky mediélni spoleénosti, azévazek
Objednatele za nfie sjednany’lch podminek uhradit Mediélni spoleénosti Cenu Diléiho plnéni. O
zméné V§eobecny7ch smluvnich podminek je Mediélni spoleénost povinna pisemné informovat
Objednatele alespofi 15 pracovnich dm': piedem a to oznémentm o zméné V§eobecn9ch
smluvnich podminek zaslaa na emailovou adresu ondrej.svoboda@cah.cz Objednatele.
Smluvni strany sjednévaji Whradni prévo Objednatele odmitnout zmény Véeobecny‘lch smluvnfch
podminek oznémené Mediélnl’ spoleénostl, jakoi i prévo z takového dt‘wodu Smlouvu vypovédét.
Wpovédni doba v takovém pflpadé éinl dva (2) méslce potinaje méslcem nésledujfcim p0 mésici,
ve kterém byia Mediélni spoleénosti doruéena vy’povéd'. Ustanovenl odst. 7.2 pism. (b) Smlouvy
nenf ustanovenim pfedchozf véty dotéeno. Smluvnf strany sjednévajl, ie ustanovenl Smlouvy
maji pi‘ednost pFed ustanovenimi V§eobecn9ch smluvnich podminek, pfipadné pied zvlé§tnimi
podminkami jednotliWch sluieb Mediélnf spoleénosti.

Strany vislovné sjednévaji, ie Smlouva nezaklédé zévazek Objednatele odebirat 0d Mediélni
spoleénosti jakékoli mnoistvi Dfléich plnénl. Objednatel je povinen odebrat a uhradit pouze Diléi
plnéni, které od Mediélni spoleénosti objedné vystavenlm Objednévky dle této Smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji pro vzéjemnou komunikaci pi‘i naplhovéni pi‘edmétu této Smlouvy uiit
m’ie uvedeny’ch osob a jejich kontaktfl:

(a) za Objednatele:

(b) 23 Mediélni spoleénost:

IV. Vystavovéni objednévek

Poptévka.

V prfibéhu doby trvénf této Smlouvy je Objed nate! oprévnén alespofi [15] kalendéfnich dnl‘a pfede
dnem, ad kterého poiaduje Dfléf plnéni, zaslat Mediélni spoleénosfi poptévku formou e-mailu na
kontaktm’ fidaje Mediélni spoleénosti uvedené v El. 3.3 této Smlouvy (déle jen ,,Poptévka”), které
bude obsahovat specifikaci poiadovaného plnénf.

Nabidka.
Mediélni spoleénost do [3] pracovnich dm': od obdrieni Poptévky za§le e-mailem na kontaktnl'
udaje Objednatele uvedené v CI. 3.3 této Smlouvy nabidku na realizaci poiadovaného plnéni (déle

-2-



4.3.

5.1.

5'2.

5.3.

5.4.

jen ”Nabidka"), které bude obsahovat potvrzeni rozsahu poiadovaného plnéni, nebo uvedenlrozsahu plnéni, které je Mediélm’ spoleénost schopna poskytnout, a cenu, pfipadné informaci, 2eMediélnf spoleénost neni pfipravena objednané plnénl poskytnout.

Obiednévka.

Souhl‘asi—li Objednatel s iozéahem plnénf 'a cenou uvedenou v Nabidce, za§|e Mediélni spoleénostina kontaktni L'Idaje uvedené v El. 3.3 této Smlouvy objednévku, ktefé bude obsahovat specifikaci; plnéni (Diléi plnéni) a cenu Dfléiho plnénf (délejen ”Objednévka“).
Mediél’m’ spoleénost se zavazuje potvrdit pfijeti Objednévky zaslénfm akceptace Objednévky veformé podep'sané Objed‘névky emailem n"a Rontaktni ddaje Objednatele uvedené vEl. 3.3 této
Smlouvy, nebo na kontaktni fidaje uveden'é na'Objednévce, a to do 3 pracovnich dm': od doruéem’Objednévky Mediélnt spoleénosti.
Pro vylouéeni veiken'tch pochybnosta’ se Strany Wslwné d‘ohodly, ie Mediélni spoleénostfpotvrzené' Objednévka je dfléi smlouvou, jejimi pfedmétem je zévazek Mediélni spoleénostiposkytnout Objédnateli Dfléf plném’ die této Smlouvy a dl’léi ‘smlouvy azévazek Objednateleuhradit Mediélni spoleénosti' cenu Dfléi'ho plném’, pfiéemi dfléi smlouva se v podmfnkéch, jei v nin‘ejsou vy'slovné' upr’aveny, fidl’ tauto‘ Smlouvou (délejen "Dim smlouva"). Jednotlivé Objednévky
se ve svém textu budou odvolévat vidy na evideném' éislo této Smlouvy a budou éislovényvzestupnou éiselnou Fadou.

V. Préva a pwinnosti stran

Mediélni spoleénost je pfi plnénf zévazkfi dle této Smlouvy povinna postupovat v souladu s toutoSmlouvou a souvisejicu’mi prévnlmi pfedpisy tak, aby nebylo po§kozeno nebo ohroieno dobréjménoa oprévnéné zéjmy Objednatele. Mediélni spoleénost je povinna‘ postupovat pfr'i _paskytovénf kaidého Diléiho plnénl s néleiitou odbomou pééi a s pfihlédnutim koprévnéazéjmflm Objednatele‘.

Mediélni sppleénost plné odpovidé pi‘i plném’ zévazkfl dle této Smlouvy za dodriovéni platmichprévnich pFedpisfi a za ve§keré dflsledky plynoua’ z pfipad‘ny’tch poru§eni. Mediélni spoleénostv§ak neodpovldé za obsah obchodntch sdéleni Ohjednatele, ktery 2a né nese plnouzodpovédnost. Mediélni spoleénost je povinna zejména piedem upozo‘rnit Objednatele nanevhodnost jeho pokym': Ci obsah Objednatelem navrhované reklamy.

V pfipadé, ‘z'e Mediélnf spoleénos‘t zpfisobi sv'y’tm jednénlm nebo opomenutl'm Objednateli fijmu,zavazuje se tuto uhradit v plné vfii. Mediélni spoleénost se timto v95lovné zavazuje nahraditObjednateli jakoukoliv nemajetkovou fijmu vzniklou Objednateli poru§enim povinnosti neboopomenutim Mediélnf spoleénosti podle této Smlouvy a nebo v souvislosti s nfm.

pbjednatel je povinen pfedat Mediélni spoleénosti ve§keré nezb'ytné informace a podklady véas,aby Mediélni spoleénost bvla schopna zajistit poiadované Plnénf, nejpozdéji v§ak 5 dub pi‘edpoiadovaa datem poskytnutf éo zahéjenl poskytovénf Plnénf.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

VI. Conn a platebnl podmtnky

Slumv ac dohodly, 1e cena Dflélho plnéni bude vidy specifikovéna Kipfislu§né Objednévce (déle
Jenn").

KCené bude vidy pfipoétena DPH ve v9§i dle prévnich pi‘edpist‘: platm’ych a déinny’ch ke dni
uskutetnénl zdanitelného plnéni. Za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni se povaiuje vidy
poslednl den poskytovém’ pi‘isluéného Dflél’ho plném'.

Mediélni spoleénost vystavi a doruéni Objednateli fakturu s néleiitostmi dafiového dokladu vidy
v zékonné lhfité do 15 (patnécti) dnt’: p0 dni poskytnut-I' Diléiho plnéni. Ve§keré faktury vystavené
dle této Smlouvy musu’ obsahovat éislo této Smlouvy néleiitosti dle zékona é. 235/2004 5b., 0
dani z pfldané hodnoty, vplatném znéni a musi obsahovat ve vztahu k plnéni vécné sprévné
lidaje. Objednatel mé po obdrieni faktury 10 dm’ na posouzeni toho, zda je bezchybné vystavena
a na jeji vréceni, pokud nenl. Vrécenim chybné vystavené faktury se doba splatnosti pferu§uje a
po dodénl opravené faktury zaEiné béiet doba nové. Pi‘flohou Faktury musf by?! jedno vyhotovem'
Objednévky podepsané kontaktni osobou Mediélm’ spolefnosti.
Smluvni strany sjednévaji, 2e dafiové doldady vystavené na zékladé této Smlouvy mohou mft
listinnou nebo elektronickou podobu ve formétu pdf.

Fakturaéni adresa Objednatele pro zasfléni faktur velektronické formé ve formétu .pdf je
invgicggfipmagro a pro faktury v listinné formé:
Leti§té Praha, 3. s.
Centrélnf evidence faktur
K Leti§ti 6/1019, 160 08 Praha 6.

Doba splatnosti faktury je 30 dnfi ode dne jejiho doruéem’ do sidla Objednatele. PFipadne-li
termin splatnosti na sobotu, nedéli, jinv den pracovniho klidu nebo 31.12. nebo den, kten'; neni
bankovnim pracovnim dnem podie zékona o platebnim styku, vplatném znéni, posouvé se
termin splatnosti na nejblifif nésledujici bankovnf pracovm' den. K vovném‘ zévazku Objednatele
dojde odepsénim ééstky z fiétu O’bjednatele ve prospéch fiétu Mediélm’ agentury.

Pokud vsouladu se zékonem é. 235/2004 5b., 0 dani zpi‘idané hodnoty, vplatném znéni,
Mediélni spoleénost:
6.7.1. bude rozhodnutim sprévce dané uréen jako nespolehliw plétce, nebo
6.7.2. bude vyiadovat fihradu za zdanitelné plném’ poskytnuté dle této Smlouvy na bankoym'

L'Iéet, kten] neni sprévcem dané zvef'ejnén zpfisobem umoinujlcfm délkow pflstup, nebo
bankovni diet na diet vedeny poskytovatelem platebnich sluieb mimo fizemi CR,

je Objednatel oprévnén uhradit na bankovni diet Mediélni spoleénosti pouze Cenu za poskytnuté
zdanitelné plnénl bez dané z pfidané hodnoty (déle jen ,,DPH“). DPH, je-li détované a je—li dle
Smlouvy souéésti fihrady 2e strany Objednatele, je Objednatel oprévnén uhradit pfimo na diet
pi‘l’sluéného sprévce dané. V takovém pflpadé se ééstka ve v9§i DPH nepovaiuje- za ne'uhrazenv
zévazek vfiéi Mediélnf spoleénosti, které tak neni oprévnéna poiadovat doplatek DPH ani
uplatnovat jakékoliv smluvni sankce, droky z prodleni ti smluvnf pokuty. O tomto postupu je
Objednatel povinen Mediélm’ spoleénost informovat, a to nejpozdéji k datu fihrady Ceny.
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7/

I:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1.5'

8.1.

8.2.

8.3.

VII. Trvéni Smlouvy

Smlouva se uzaviré na dobu uréitou dvou (2) let ode dne fiéinnosti. Smlouva naby’vé. platnosti a

déinnostidnem jejiho podpisu obéma Stranami.

Smlouvu Ize ukonéit:

(a) 'pisemnou dohodou Smluvnich stran,

(b) Wpovédi kteroukoliv sqvni stranou; kterékoliv smluvnI strana je oprévnéna tuto

Smlouvu wpovédét bez udéni dfivodu s Wpovédni dobou tficet (30) dnfl, které zaéiné

béiet ode dne doruéeni Wpovédi dtuhé smluvni strané. 1

Smluvni strany souhlasi s tim, ie ukonéeni této Smlouvy mfiie nastat pouze z dfivodfi uvedenVCh

v této'SmIouvé, pokud z kogentnich ustanoveni obecné zévaznfich prévnich piedpisfi nepvé

moinost ukonéeni z jimich dflvodfi.

V pfipadé pfedéasného ukonéeni této Smlouvy se Smluvni strany zavazuji k vzéjemnému

vvrovnéni v§ech dosud éerpanVch plnéni uskuteénénfich na zékladé této Smlouvy. a to nejpozdéji

do 30 dm': 0d ukonéeni fitinnosti Smlouvy.

Smluvni strany sjednévaji, ie i po ukonéeni této smlouvv nékteflm ze zpflsobfi uvedenich ve

SmIouvé zfistévé zachovéna zejména platnost a fiéinnost ustanoveni élénku VIII. "Dfivérné

informace a obchodni tajemstvi".
.

VIII. Dfivémé Infior‘mace a obchodnl talemstvi

Smluvni strany se dohodly, ie za dfivérné informace pro (1?.e této Smlouvy budou povaiovénv

ve§keré informace a fidaie, které si strany piedajl vsouvislosti sposkytovénim konkrétniho

Diléiho pInéni, zejm. specifikace, podminky a cena Diléiho plnéni, a to bez ohledu na formu,

v jaké bvly tyto informace poskytnuty (déle ,Dfivémé informace").

Za Dflvérné informace nebudou povaiovény informace, které:

(a) isou vefejné pflstupné nebo znémé vdobé jejich uiiti nebo zpfistupnéni, pokud iejich

vefejné pi‘istupnost ti znémost nenastala vdfisledku poruEenI zékonné ti smluvni

povinnosti, nebo

(b) jsou poskytnuty Mediélni spoleénosti ti‘etl osobou nijak nezfiéastnénou na realizaci

Propagaéniho plnéni, které mé prévo s takovou informaci volné naklédat a poskytnout ii

tfetim osobém.

Smluvni strany se zavazuii, ie bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany:

(a) neuiiji Dfivérné Informace pro ji‘né fiéely nei pro 06e realizace DIIéich plnéni dle této

Smlovy, a nebo

(b) nezve‘r'ejnI ani 'jinak neposkytnou Dfivémé informace iédné tfeti osobé, vyjma

spoleénosti, s nimii tvofi koncem, ch povéfermh zaméstnancfi, élem‘: svy'lch vnitfnich

orgém'l, odbornVch poradcfi a prévnich zéstupcfi. Témto osobém v§ak mfiie Wt Dfivérné
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Inlormacc poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavézéni udriovat takovou informaci

vmlnosfl. lake by byly stranou této Smlouvy. Za poru§eni povinnosti tfetich osob

udriovat poskytnuté informace vtajnosti odpovidé smluvni strana tak, jako by poru§i|a

povlnnost sama.

Pokud bude jaky’koli organ stétni sprévy a samosprévy, soud Ci jiny vefejny organ vyiadovat

poskytnuti jakékoli Dfivémé informace, oznémi smluvni strana takovou skuteénost okamiité

ptsemné druhé smluvni strané a bude s ni spolupracovat pi‘i uplatnéni v§ech prostfedka, které

mohou odhaleni Dfivémé informace zabrénit.

Strany se déle vyslovné dohodly, ie pro 66e zékona é. 340/2015 5b., a zvlégtnich podminkéch

fiéinnosti nékterych smluv, uvefeifiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv)

nepovaiuji za obchodni tajemstvi iédné ustanoveni této Smlouvv, vyjma identifikace Stran

(véetné textu pfilohy 6. 2), média, v némi doélo (mé doiit) k plnéni a ceny. Pro fiéely objednévek

vystavovanych na zékladé této Smlouvy se Strany dohodly, ie 23 obchodni tajemstvi budou

povaiovat identifikaci Stran (véetné textu pfllohy E. 2), média, v némi doilo (ma dojit) k plnéni a

cenu, popf. ustanoveni za obchodni tajemstvi v objednévce vy’slovné oznaéené.

IX. Da|§i uiednéni

Smlouva je whotovena ve dvou (2) stelnopisech s platnosti originélu, z nichi kaidé Strana obdrii

po jednom (1) whotoveni.

Jakékoliv zmény ti dodatky této Smlouvv mohou byt provedeny pouze pisemnou formou

a podepsény obéma Stranami. Pi‘ipadné zména tohoto ustanoveni o zméné Smlouvy musi byt

ufiinéna také prpstfednictvim pisemného dodatku podepsaného obéma Stranami.

Strany se zavazuji feéit ve§keré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s

provédénim nebo vykladem Smlouvy, jednénim a vzéjemnou dohodou. Pokud se nepodafi vyfeéit

pfedmétny spor do tficeti (30) pracovnich dm‘x ode dne jeho vzniku, bude takovy spor pfedloien

jednou ze Stran vécné a mistné pflsluinému soudu. Strany se v souladu s ustanovenim 5 89a

zékona 6. 99/1963 5b., obéansky soudni féd, v platném znéni, dohodly na mistni pfislu§nosti

obecného soudu Objednatele.

Smluvni strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Obéanského lékoniku berou nebezpeéi zmény

okolnosti, které mohou zaloiit v prévech a povinnostech Stran zvlé§i hruby nepomér. Smluvni

strané tak nevznjkne ptévo doméhat se obnoveni jednéni o Smlouvé v pfipadé podstatné zmény

okolnosfl ve smyslu § 1765 odst. 1 Obéanského zékoniku.

'Smluvni straw-5e vyslovné dohodly, ‘ie

(a) Mediélni spoleénost neni oprévnéna postoupit jakékofi své préva z této Smlouvy na tfeti

osobu bez p‘fedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, a to ani éésteéné, Iedaie by byl

Objednatel v prodleni s plnénim pflslu§ného zévazku.



(b) Mediélni spoleé'nost neni oprévnéna zastavit jakéko|i své pohledévky za Objednatelem

vypvajict z této Smlouvy, ledaie by byl Objednatel vprodleni splnéntm pf-isluEného

zévazku.

9.6. Tato Smlouva obsahuje fiplné ujednéni o piedmétu Smiouvy a véech néleiitostech, které Strany

mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povaiuji za daleiité pro zévaznost této Smlowy. 2%:n

projev vfiie Stran uéinény’t pfi jedném’ o této Smlouvé ani projev vale uéiném] p0 uzavfeni této

Smlouvy nesmi by’lt vyklédén v rozporu svy'lslovny'lmi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklédé

iédnv zévazek iédné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje ve§keré ostatni pisemné éi L'Istni dohody

'uéinéné ve véci piedmétu této Smlouvy.

9.7. Smlouva, neni—li stanoveno jinak, se fidi éesky’m prévem a zejména pfisluEny’mi ustanovenimi

Obéanského zékoniku.

9.8. Smluvni strany prohlaéuji, ie tuto Smlouvu uzavfely na zékladé svobodného projevu vfile. uréité,

véiné, srozumitelné 3 2e nebyia uzavfena za jinak népadné nevy'honCh podminek.

9.9. Souéésti této Smlouvy jsou jeji nésledujic‘ lohy:

Pfiloha E. 1: Speciflkace reklamniho prostoru

Pfiloha E. 2: V§eobecné smluvni podml’nky Mediélnf spoleénosti

V Praze dne 15. 11. 2016

la Ob'ednatele: 23 Mad lni spoleénost:

Michal Berka
mistopfedseda piedstavenstva

Michal Hanék
élen pi‘edstavenstva
Mafra, 3.5.

SCHVALEMO



. 7,!

£1? E

Pflloho t. 1: Speclflkace reklamniho prostoru

A) Rgglamni grostor na internetu (on-line reklama)

- NéleiitoétiObjednévky:
(i) specifikaci mediélniho prost'o'n) (rek|amni forméty, nebo uvedeni konkrétnich

strének Ei souboru strének, kde budou reklamnich sdéleni uml'st‘ény)

(ii) . mnoistvi zobrazerii reklamniho sdéleni (imprese),

(iii) cena za reklamni plnéni

(iv) doba poskytovéni'rekla my

B) Reklama v tisku (print reklama)

- NéleiitostiObjednévky:

(i) specifikaci inzerfnich ploch v daném médiu, definovan‘v rozmérem plochy, datem

vydéni (pfipadné opakovamjmi daty) a technicky‘mi daty, upfesfiujic'imi formét

(ii) cena za reklamnizplnéni
(iii) doba poskytovéni reklamy'




