SMLOUVA O DÍLO A O POSKYTNUTÍ SLUŽBY DISTRIBUCE
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Dnešního dne následující smluvní strany:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 01440578
DIČ: CZ01440578
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 18970
zastoupený: Ing. Vítem Nantlem, předsedou představenstva a Ing. Dominikou Kalinovou,
místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: 1000054695/5500
(dále jen „Zhotovitet)
a
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO 42196451
DIČ CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu A XII,
vložce 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
(dále jen „ObjednateP')
uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo a o poskytnutí služby distribuce (dále jen
„smlouva"):
I.

Úvodní ustanovení
1.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Výzva č. 2
- Noviny z Lesů ČR" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané v zavedeném
dynamickém nákupním systému Objednatele s názvem „Noviny z Lesů České republiky
- výroba a distribuce", v rámci které byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem
jako nejvhodnější.

2.

Tato smlouva se uzavírá za účelem tisku a distribuce novin s názvem Noviny
z Lesů ČR (dále též jen „Noviny"), prostřednictvím kterých bude Objednatel
informovat širokou veřejnost (obyvatelstvo všech sociálních a věkových skupin napříč
celou Českou republikou) o lesnických a souvisejících tématech a šířit osvětu a
vzdělávání týkající se převážně lesnické problematiky směrem k široké veřejnosti.
II.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě podkladů předaných mu Objednatelem (viz níže v tomto
článku smlouvy) zajistit pro Objednatele za účelem shora uvedeným tisk Novin a jejich
distribuci. To vše za podmínek této smlouvy, zejména dle následujících požadavků a
podmínek Objednatele:

A) TISK A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA
Tisk: Rotační tisk, plnobarevný
Počet výtisků: 1 000 000 Ks
Počet stran: 8
Formát: A4 (210 x 297), tolerance 12%, bez ořezu
Papír: gramáž papíru min. 60 g, bělený, ne recykl
Vazba: VI šitá
Předtisková příprava: Objednatel požaduje poskytnutí předtiskové přípravy a
kontrolu dodaných tiskových dat. Objednatel poskytne kompletní data včetně fotografií
(tiskové PDF, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném formátu předávaných dat).
Tisk bude proveden v prvotřídní kvalitě.
B) DISTRIBUCE
Požadovaný způsob distribuce Novin z Lesů ČR:
a. samostatně nebo
b. jako vložená příloha novin, časopisů a obdobných tiskovin nebo
c. kombinace obou způsobů uvedených shora pod písmeny a) a b).
V případě, že Zhotovitel bude distribuovat Noviny z Lesů ČR jako vloženou přílohu novin,
časopisů a obdobných tiskovin (dále společně jen „tiskoviny"), Objednatel nepřipouští, aby
Noviny z Lesů ČR byly distribuovány v rámci více čísel každé jednotlivé tiskoviny.
Počet distribuovaných Novin bude rovnoměrný ve všech vyšších územních samosprávných
celcích České republiky1 (dále jen „kraje").

III.
Doba a místo plnění
1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní plnění dle čl. II smlouvy, tj. zejména tisk
a distribuci Novin v požadovaném rozsahu, nejpozději do tří týdnů ode dne předání dat
a fotografií dle čl. II písm. A) smlouvy Objednatelem Zhotoviteli.

2.

Místem plnění je sídlo Objednatele, nevyplývá-li z povahy věci jinak, distribuce Novin
bude probíhat ve všech krajích v souladu s touto smlouvou.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění předmětu smlouvy dle čl. II písm. A)
smlouvy veškerá (kompletní) data včetně fotografií ve formátu dle čl. II písm. A)
smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

2.

Zhotovitel po splnění povinnosti Objednatele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bez
zbytečného odkladu započne s plněním smlouvy.

3.

Distribuce Novin bude probíhat způsobem popsaným Zhotovitelem v jeho nabídce
podané v dynamickém nákupním systému v řízení k zadání veřejné zakázky, na

1 Čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva, nedohodnou-li se smluvní strany
písemně jinak, vždy však musí být splněny podmínky stanovené v čl. II písm. B) této
smlouvy.
4.

Zhotovitel se zavazuje z celkového množství 1 000 000 kusů výtisků Novin 200 výtisků
Novin doručit do sídla Objednatele a současně Zhotovitel předá Objednateli jedno
vyhotovení Novin v elektronické podobě a předá Objednateli veškeré Záznamy o
výstupních kontrolách, jež je povinen Zhotovitel vyhotovit dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy, a to vše nejpozději při první distribuci Novin dle této smlouvy.
O splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce bude vyhotoven záznam, jenž
bude potvrzen oprávněnou osobou Objednatele dle smlouvy.

5.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o termínu, resp. o všech dílčích
termínech distribuce Novin vždy minimálně 5 pracovních dnů před každou distribucí
Novin. Spolu s termínem každé dílčí distribuce Novin poskytne Zhotovitel Objednateli
též podrobnou informaci o způsobu distribuce (způsob roznášky, místo distribuce vč.
počtu výtisků Novin distribuovaných v dané lokalitě, aood.).

6.

Zhotovitel se dále zavazuje umožnit Objednateli účast při prvním tisku Novin
řpři rozjezdu tisku Novinj s tím, že první výtisky Novin podléhali schválení
Objednatelem a toto schválení ie podmínkou pro zhotovení dalších výtisků Novin a
ieiich následnou distribuci. Zhotovitel oznámí Objednateli místo a čas prvního tisku
Novin alespoň dva pracovní dny předem.

7.

Zhotovitel je povinen mít nastaven proces výstupní kontroly tisku tak, aby by!
Zhotovitel v případě vadných výtisků Novin schopen určit jejich počet. O výstupní
kontrole každé dávky tisku Novin (tj. vždy po určitém počtu vytištěných Novin) je
Zhotovitel povinen vyhotovit záznam, který bude obsahovat vždy výsledek této
kontroly. Záznamy o výstupní kontrole budou předány Objednateli v souladu s odst. 4
tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje vždy provést výstupní kontrolu minimálně po 5.000 ks
vytištěných Novin, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
V.
Cena

1.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za poskytnutí celého plnění v rozsahu dle čl.
II. smlouvy cenu ve výši 610 000,- Kč bez DPH (slovy: šestsetdesettisíc Kč).

2.

K ceně dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude připočítána DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

3.

Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele a veškeré náklady Zhotovitele spojené
s poskytnutím plnění a práv dle této smlouvy. Tato cena je konečná, nepřekročitelná,
tj. zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel
tak není v souvislosti s plněním smlouvy oprávněn účtovat a požadovat po Objednateli
úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

VI.
Platební podmínky
1.

Cena dle čl. V odst. 1 smlouvy je splatná na základě Zhotovitelem řádně vystaveného
a Objednateli doručeného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti alespoň
21 dnů ode dne doručení. Daňový doklad (fakturu) je Zhotovitel oprávněn vystavit po
poskytnutí celého plnění dle čl. II. a IV. této smlouvy v plném rozsahu Objednateli.
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2.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného
právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Přílohou faktury bude kopie záznamu dle či. IV odst. 4 smlouvy dokument obsahující
podrobnou informaci o skutečně realizované distribuci Novin (způsob roznášky, místo
distribuce vč. počtu výtisků Novin distribuovaných v dané lokalitě, apod.). V případě,
že faktura nebude odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů anebo této
smlouvy, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti bez proplacení zpět
Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od
doručení bezvadného dokladu Objednateli.

3.

Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den
splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

4.

Objednatel nebude poskytovat zálohu na cenu za poskytnutí plnění dle této smlouvy
dohodnutou v čl. V smlouvy.

5.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen
neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

6.

Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce
ve smyslu § 106a zákona o DPFI, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z
přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona
o DPFI. Zhotovitel obdrží pouze cenu bez DPFI.

VII.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuta
1.

Zhotovitel odpovídá za vady dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2.

V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy
oproti termínu sjednanému v čl. III odst. 1 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
Stejnou smluvní pokutu se zavazuje Zhotovitel zaplatit též v případě prodlení
Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV odst. 4 smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele informovat Objednatele o termínu, resp. o všech dílčích
termínech distribuce Novin vždy minimálně 5 pracovních dnů před každou distribucí
Novin (cl. IV odst. 5 smlouvy) a to ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti.

4.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu též v případě distribuce
Novin v jiném místě nebo termínu oznámeném Objednateli dle čl. IV odst. 5 smlouvy a
to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu
zajištěné právní povinnosti.

6.

Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se
smluvní pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je
Zhotovitel povinen rovněž nahradit Objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku
porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

7.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

8.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím
uplatnění druhé smluvní straně, nestanoví-li tato smlouva jinak.
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9.

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou, zabránila okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele
nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení,
ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10.

Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení až do úplného zaplacení.

Článek VIII.
Criminal Compliance doložka
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání,
případná reakce na taková jednání)
1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto
budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje proti
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy k prevenci a
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti
s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem
okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen splnit své závazky dle této smlouvy
nebo bylo-li během plnění předmětu této smlouvy v rámci insolvenčního řízení vydáno
rozhodnutí, že je Zhotovitel v úpadku. Objednatel je také oprávněn od smlouvy
odstoupit v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace, či opakovaně porušuje své
povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to i přes předchozí písemnou výzvu
Objednatele k nápravě. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž
v případě, pokud je Zhotovitel v prodlení s distribucí Novin o více než 30 dní.
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3.

Osoba oprávněná zastupovat Zhotovitele ve věci plnění této smlouvy:
Josef Moravec
tel.:

725855506

e-mail:

Josef.Moravec@vlmedia.cz

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele ve věci plnění této smlouvy:
Mgr. Tereza Penzová
tel.:
725 257 587
e-mail: Tereza.Penzova@lesycr.cz
Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jim dle tohoto článku přináležející
oprávněné osoby nebo jejich kontaktní údaje, a to jednostranným písemným
oznámením doručeným druhé smluvní straně. Tato změna nevyžaduje uzavření
dodatku ke smlouvě.
4.

Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany. Změny této smlouvy se sjednávají
zásadně formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla
příslušné změny smlouvy, s výjimkami dle této smlouvy.

5.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a
násl.

6.

Případné spory budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.

7.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; dva stejnopisy obdrží Objednatel
a dva Zhotovitel.

8.

Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou
smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.

9.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním
celé této smlouvy v jejím plném znění.

10.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Bude-li Smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabude smlouva účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

11.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této
Smlouvy nebo postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na
základě této Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na
základě porušení této Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi,
pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakékoli právní jednání
učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považováno
za příčící se dobrým mravům.

12.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými
povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu Objednatele
údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy
včetně smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění
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smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn
a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

V Hradci Králové dne

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel
Lesy České republiky,s.p.

dne

Ing. Vít Nantl
předseda představenstva
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Ing. Dominika Kalinová
místopředseda představenstva
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
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