Číslo jednací: 1238/2016-ASZ
Číslo smlouvy: 16/010-0
S M L O U V A

O

D Í L O

SMLUVNÍ STRANY
Obchodní společnost: Stanice O, a.s.
se sídlem:
Praha 5, Smíchov, Karla Engliše 519/11
zastoupená:
ing. Štěpánem Košíkem, předsedou představenstva a Štěpánem Wolde, místopředsedou
představenstva
IČ:
26509911
DIČ:
CZ26509911
zápis v OR:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7531
dále jen „Stanice O
a
Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem:
E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
IČ:
00006599
DIČ:
CZ00006599
ZÚJ:
500054 – Praha 1
dále jen „klient“
1.
ÚČEL SMLOUVY
Účelem smlouvy je úprava podmínek, za nichž Stanice O poskytne klientovi plnění ve službách, které bude spočívat
v poskytnutí reklamního času na platformách stanice Óčko.
2.
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Závazky Stanice O
a) Stanice O se zavazuje v době od 21.1 2016 – 31.1 2016 poskytnout klientovi reklamní plnění v podobě
odvysílání celkem 30 reklamních spotů kampaně HateFree Culture ve vysílání televize Óčko, každý v délce 30
sec, a to v časech stanovených v mediaplánu, který je nezbytnou přílohou této smlouvy.
b) CELKOVÁ HODNOTA POSKYTNUTÝCH SLUŽEB BUDE 150 000,- Kč bez DPH
3.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato smlouva zaniká splněním závazků smluvních stran podle čl. 2. Předpokládaná doba trvání této smlouvy je od
21. 1. 2016 – 31. 1. 2016.
4.
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.

Plnění
Plnění Stanice O je poskytováno za běžné (smluvní) ceny včetně DPH. Stanice O se v souladu s právním
řádem ČR zavazuje za uskutečněné plnění vždy vystavit a zaslat klientovi daňový doklad.
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4.2.

Stanice O se zavazuje:
v souladu se zákonem o DPH vystavit a zaslat daňové doklady na poskytnutá plnění, popsaná v bodu 2.1.
v hodnotě 150 000,-Kč bez DPH. Na daňovém dokladu vyznačí "převodem“.
Smluvní strany se dohodly na úhradě na základě faktur, vystavených vždy po poskytnutí dílčího reklamního
plnění v jednom měsíci.

4.3.

Klient se zavazuje:
dílčími objednávkami sjednané reklamní plnění řádně objednat a odebrat a uhradit platbu na účet Stanice O
vždy na základě faktury s 21 denní splatností ode dne doručení. Daňový doklad musí splňovat daňového
dokladu. Pokud tyto náležitosti obsahovat nebude, je klient oprávněn fakturu vrátit a nová doba splatnosti
začne běžet ode dne doručení řádně opraveného daňového dokladu.

5.
PROTIKORUPČNÍ PRAVIDLA
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Smluvní strany potvrzují, že rozumí významu protikorupčních právních předpisů a zavazují se je dodržovat a
zajistit, že také jejich zaměstnanci budou dodržovat všechny příslušné protikorupční právní předpisy a
pravidla.
Pro účely této smlouvy se „korupcí“ rozumí mimo jiné příslib nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo
jiných majetkových hodnot nebo výhod osobě a/nebo žádost o peněžní prostředky nebo jiné majetkové
hodnoty nebo výhody od osoby, a/nebo přijetí peněžních prostředků nebo jiných majetkových hodnot nebo
výhod od osoby, a to s cílem ovlivnit tuto osobu nebo nechat se ovlivnit od této osoby, za účelem získání
zakázky protiprávně a/nebo získání neoprávněné výhody.
Smluvní strany se zavazují, že povedou a budou uchovávat řádné a průkazné účetní záznamy (schválení,
faktury atd.) o platbách a finančních transakcích.
Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této smlouvy smluvní strany potvrzují, že každý čin korupce (jak je
uvedeno výše), nebo jakékoli porušení národních protikorupčních právních předpisů nebo protikorupčních
právních předpisů EU, nebo jiných příslušných protikorupčních zákonů, stejně tak jako závažné porušení výše
uvedeného závazku řádného vedení účetních záznamů, bude považováno za závažné porušení této smlouvy,
opravňující druhou smluvní stranu ukončit smluvní vztah s okamžitou účinností a/nebo požadovat náhradu
škody a/nebo využít jiných opravných prostředků, které jsou jí k dispozici.

6.
DÚVĚRNOST INFORMACÍ
6.1.

6.2.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (sdělených písemně i ústně) o
obchodních činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k
uzavření této dohody, nebo které získaly během plnění této dohody, vyjma informací, které:
a)
je strana povinna sdělit ze zákona, nebo které smluvní strana je povinna sdělit dle nařízení
jakéhokoliv kompetentního regulačního úřadu;
b)

jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení tohoto článku; nebo

c)

jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení tohoto článku

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že ustanovení tohoto
článku dodržují její zaměstnanci, agenti a dodavatelé
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7.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1.
Stanice O se zavazuje vytvořit klientovi při zadávání konkrétních požadavků dle čl. 2.1. bod a potřebné
podmínky a poskytnout mu součinnost, aby měl v souladu se svými potřebami a zájmy adekvátní příležitost dostát
svému závazku vyčerpat celkový objem sjednaného plnění v dohodnutém termínu a rozsahu. Stanice O se zavazuje
poskytnout klientovi odborné rady ohledně efektivnosti umísťování jeho konkrétních požadavků tak, aby dosáhly co
největšího efektu v souladu s cíli Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Dále se Stanice O zavazuje zaslat
klientovi na vlastní náklady digitálně zaznamenané výstupy, které se týkají plnění této smlouvy, které byly odvysílány,
a to vždy jednou za měsíc.
7.2.
Klient je povinen si na své náklady zajistit zhotovení a výrobu reklamy a reklamních spotů, pokud nebude na
základě samostatné písemné dohody se Stanicí O sjednáno jinak, a předat reklamu a/nebo reklamní spoty Óčku
k odvysílání a/nebo k umístění reklamy v poskytnutém reklamním čase/prostoru v souladu s touto smlouvou.
7.3.
Klient je oprávněn poskytnutý reklamní čas a/nebo prostor využít pouze pro odvysílání/umístění reklamní
kampaně týkající se Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. V případě zájmu klienta k využití poskytnutého
reklamního času a/nebo prostoru pro reklamní kampaň jiné osoby, jejího zboží, služeb či výkonů je klient povinen
vyžádat si předchozí písemný souhlas Stanice O.
5. V případě nevyčerpání dohodnutého objemu plnění Klientem ve sjednaném období z důvodu celkového zrušení
Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti ze všech médií, neztrácí v tomto případě klient nárok na slevu z ceny, ztrácí
však právo na plnění dle článku 2.1. bodu c). Pokud bude kampaň Rasismus a násilí ve sjednaném období zrušena ve
všech médiích, nemusí klient činit ode dne zrušení kampaně žádné objednávky a bude povinen Stanici O zaplatit
pouze za provedené objednávky.
8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.
Počet vyhotovení
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž klient obdrží tři exempláře.
8.2.
Dodatky
Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
8.3.
Ujednání
Veškerá ujednání slovní i písemná, která byla mezi smluvními stranami ve věci podle této smlouvy, ke dni podpisu
smlouvy zanikají.
8.4.
Rozhodné právo
Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

V Praze dne 21. 1. 2016

Za Stanici O, a.s.:

Za Úřad vlády ČR:

ing. Štěpán Košík, předseda představenstva
Štěpán Wolde, místopředseda představenstva

Mgr. Radek Jiránek,
ředitel Odboru pro sociální začleňování
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