
Qn_g„

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ RADIOVÉ FREKVENCE

PROSTŘEDNICTVÍM ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZ

ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚSECÍCH

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19676

zastoupena Michalem Fišerem, předsedou představenstva, a Bc. Petrou Burdovou,

místopředsedou představenstva

(dále jen „Operátor ICT, a.s.“)

a

MEDIA BOHEMIA a.s.

se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000

IČO: 26765586

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8140

zastoupena Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva

(dále jen „MEDIA BOHEMIA a.s.“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení š 1746 odst. 2 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto:

SMLOUVU O UŽÍVÁNÍ RADIOVÍ; FREKVRNQRPROSTREDNÍCTVÍM ZAŘÍZENÍ
PRO PROVOZ ROZnLAsOvEnO VYSILANI NA VYBRANYCH USECICH

POZEMNICH KOMUNIKACICH (dále jen "Smlouva")

I.

Preambule

1.1. Společnost Operátor ICT, a.s. vyhlásila veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku n

uzavření smlouvy s provozovateli rozhlasových stanic pro zajištění rozhlasového vysílání n

vybraných úsecích pozemních komunikací (dále jen „Veřejná soutěž“).

1.2. Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného

prostřednictvím pozemních vysílačů ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je mimo jiné provozovatelem rozhlasové stanice

(programu) Rádio BLANÍK, Praha (kmitočet 87 8 MHz / 1 kW), a to na základě licence
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č.j.:Ru/32/99, jejíž platnost byla prodloužena rozhodnutím o udělení transformační licence

STR/2808/2011 V souladu s čl. II. přechodných ustanovení zákona č.196/2009 Sb. (dále jen
„Rozhlasová stanice“).

1.3. Vzhledem ktomu, že společnost MEDIA BOHEMIA a.s. ve Veřejné soutěži uspěla,
smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem sjednání podmínek jejich další spolupráce.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Společnost Operátor ICT, a.s. se zavazuje umožnit společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.

užívat radiové frekvence prostřednictvím zařízení pro provoz rozhlasového vysílání
Rozhlasové stanice na vybraných úsecích pozemních komunikací, a to vTunelovém

komplexu Blanka, Strahovském tunelu a Tunelu Mrázovka (Viz také Příloha č. 1

Specifikace místa plnění k výzvě společnosti Operátor ICT, a.s. k podání nabídky ve Veřejné

soutěži) (dále jen „Zařízení“).

2.2. Předmětná Zařízení jsou ve Vlastnictví Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

IČO: 034 47 286, DIČ: 03447286, se sídlem Řásnova 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1,

společnosti zapsané V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze pod sp. zn. B

20059. Společnost Operátor ICT, a.s. je jejich oprávněným uživatelem na základě smlouvy
s Vlastníkem.

2.3. Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy, tj. po
dobu 4 let od zahájení provozu vysílání, hradit společnosti Operátor ICT, a.s. úplatu za

užívání Zařízení za podmínek uvedených V čl. III. této Smlouvy.

2.4. Společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. prohlašuje, že splňuje podmínky, které byly
společností Operátor ICT, a.s. stanoveny pro účast Vpředmětné Veřejně soutěži, tj. že

akceptuje veškeré podmínky stanovené společností Operátor ICT, a.s. ve výzvě kpodání

nabídky ve Veřejné soutěži. Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude splňovat tyto podmínky

po dobu trvání účinnosti této Smlouvy.

III.

Platební podmínky

3.1. Společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je povinna po celou dobu trvání Smlouvy, tj. po
dobu 4 let od zahájení provozu vysílání, hradit společnosti Operátor ICT, a.s. úplatu za

užívání Zařízení Ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý kalendářní

měsíc za tuto jednu Rozhlasovou stanici, ke které bude připočtena DPH ve výši dle právních

předpisů (dále jen „Úplata“).

3.2. Úplata bude společnosti Operátor ICT, a.s. uhrazena vždy měsíčně zpětně, a to nejpozději
k 10. (slovy: desátému) dni měsíce následujícího po měsíci, za který společnosti Operátor

ICT, a.s. Vznikl na příslušnou část Uplaty nárok.

3.3. Úplata bude společností MEDIA BOHEMIA a.s. hrazena na základě písemných faktur

daňových dokladů vystavených společností Operátor ICT, a.s. V souladu s touto Smlouvou.



3.4. Všechny faktury — daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokl

požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani zpřídané hodnoty, ve znění účinném k d

vydání příslušné faktury, a minimálně vždy musí obsahovat následující údaje: označ

smluvních stran a jejich adresy, IČO DIČ, údaj o tom, že Vystavovatel faktury je zap
V obchodním rejstříku Včetně spisové značky, označení Smlouvy, označení plnění, za nějž
fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžní
ústavu a číslo účtu, na které se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávn"

osoby.

3.5. Nebude-li faktura — daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti, nebo V ní nebudou

správně uvedené údaje dle Smlouvy,je společnost MEDIA BOHEMIA a.s. oprávněna ji vrátit
ve lhůtě její splatnosti společnosti Operátor ICT, a.s. V takové případě se přeruší běh lhůty

splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

3.6. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany
uvedený Ve faktuře — daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou
okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

3.7. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzni

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení V zákonné výši z dlužné částky za každý i započ
den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu Vzniklé škody.

IV.

Trvání Smlouvy

4.1. Tato Smlouva je uzavírána dobu určitou, a to na dobu 4 let od zahájení provozu vysílání
Rozhlasové stanice.

V.

Závěrečná ustanovení

5.1. Toto znění Smlouvy je návrhem smlouvy vypracovaným společností MEDIA

BOHEMIA a.s. za účelem podání nabídky ve Veřejné soutěži dle čl. 5 odst. 5.1. poslední

odrážky výzvy k podání nabídky ve Veřejné soutěži.

5.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami.

5.3. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným,
není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

5.4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana

obdrží po jednom (l) při jejím podpisu.
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5.5. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a V této Smlouvě výslovně neupravená
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.




