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RÁIVICOVÁ SIVILOUVA 
na poskytování marketingových produktů a služeb 

Karlovarský kraj 
se sídlem: Závodní 353/88, 360 O6 Karlovy Vary 
zastoupený: Mgr. 1\/Ionikou Havlovou. vedoucí odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Kraj ského úřadu Karlovarského kraje na základě č. VII. 
odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový 
řád 

IČo; 70891168 
DIČ; CZ70891168 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary 

číslo účtu: 
Československá obchodní banka, a.S. 
číslo účtu: 
Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 
PPF Banka a.s. 
číslo účtu: 

(dále jen „kraj“) na straně jedné

a 

MEDIA a.S. 
se sídlem: Botanická 252/6, 362 63 Dalovice 
IČO; 28500091 
DIČ; CZ28500091 
zastoupená: Ing. Tomášem Komínkem, MBA, předsedou představenstva 
registrace ve veřejném rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu 

v Plzni, oddíl B, vložka 1497 
bankovní spoj ení: Komerční banka 

datová schránka: 
plátce DPH: ano 
(dále jen ,,spo1ečnost“) na straně druhé 
(společně jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/20012 Sb.. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující rámcovou smlouvu O poskytování 
marketingových produktů a služeb (dále jen „smlouva“).
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Čı. I. 
Předmět Smlouvy , 

Předmětem Smlouvy je rámcové ujednání O dodávkách zboží a služeb (dále jen „Plnění“), které 
budou blíže určeny a objednány co do druhu, množství a tennínu dodávek V jednotlivých 
objednávkách kraje. 

Čı. II. 
Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění je zajištění 
0 promotýmu a jeho účasti na akcích dle zakázek kraje, 
0 Výroba reklamních předmětů a Výroba marketingových produktů dle katalogu předmětů 

(katalog předmětů je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy), 
to vše V rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 (dále jen ,,Hry“). 
2.2. Plnění bude společností dodáno V dílčích dodávkách podle jednotlivých zakázek kraje, 
V případě reklamních předmětů a marketingových produktů V obvyklé jakosti odpovídající 
vyobrazení V katalogu předmětů. 

Čı. III. 
Cena plnění 

3.1. Kraj se zavazuje zaplatit cenu za 
0 jednotlivá konkrétní plnění promotýmu: 

účast animátora a hostesky na akcích 600 Kč/osoba/hodina, 
doprava 17,50 Kč/km, 
agenturní provize Včetně Organizace 2.500 Kč /akce. 

0 výrobu reklamních předmětů a marketingových produktů stanovenou V katalogu 
předmětů, přičemž tato cena je maximální (Viz Příloha č. l). 

Kraj bude Společnosti hradit pouze skutečně provedené práce, akce a výrobu. 

3.2. Ceny dle odst. 3.1. tohoto článku jsou uvedeny bez 21 % DPH. 
3.3. Společnost je oprávněna Vyhotovit fakturu pouze za Skutečně objednaná a dodaná dílčí 
plnění, a to na základě předávacího protokolu podepsaného pověřeným zástupcem kraje. 
Splatnost faktury musí být minimálně 30 dnů od dodání faktury kraji.



Čı. IV. 
Uzavírání dílčích objednávek 

^v~ 

4.l. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivá dílčí plnění budou společností poskytována na 
základě objednávky, kdy kraj zašle společnosti objednávku na dodání dílčího plnění, kdy 
v objednávce bude uveden popis požadovaného plnění (lze odkázat na konkrétní plnění dle 
Přílohy č. l S upřesněním dle potřeby), tennín odevzdání a maximální cenu plnění. 

4.2. Společnost potvrdí přijetí objednávky dohodnutým způsobem (e-mail). 

4.3. Společnost dodá jednotlivá dílčí plnění do Sídla kraje, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Dílčí plnění je považováno za dodané, pokud bude dodáno v termínu uvedeném 
na objednávce 

Čı. V. 
Sankce 

5.1. V případě prodlení společnosti S dodávkou plnění dle objednávky je společnost povinna 
uhradit kraji smluvní pokutu ve výši 0,01 % zceny za každý den prodlení Sdodávkou 
objednaného plnění. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každé prodlení s dodáním plnění. 

5.2. V případě prodlení kraje S úhradou faktury za dodané dílčí plnění uhradí kraj společnosti 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
5.3. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na Vymáhání škody V plné výši. 

Čı. VI. 
Společná ustanovení 

6. l. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. ledna 2020. 

6.2. Kraj je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že společnost poruší své povinnosti 
stanovené smlouvou, zejména bude v prodlení S dodávkou dílčích plnění nebo plnění nebude 
odpovídat sjednané kvalitě, společnost neposkytne součinnost kraji nebo nesplní pokyny kraje 
v rámci dílčích plnění. 

6.3. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě prodlení kraje s úhradou faktury 
delším než 20 dni. 

6.4. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě nekonání Her 
z důvodu okolností tzv. vyšší moci, a to za předpokladu, že tyto okolnosti smluvní straně 
objektivně znemožňují uspořádat Hry nebo poskytovat plnění dle smlouvy a že o výskytu těchto 
okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje druhou smluvní 
stranu. Za vyšší moc se pro účely smlouvy rozumí okolnosti, která nastala nezávisle na vůli 
smluvní Strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby
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tato smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala nebo odvrátila, a to ani S 

vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani jedna ze smluvních stran 
V takovém případě není oprávněna po druhé smluvní straně požadovat náhradu majetkové újmy 
či úhradu smluvních pokut nebo úroků Z prodlení.

_ 

6.5. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude druhé straně doručeno 
písemně doručení oznámení O odstoupení S uvedením důvodů odstoupení. 

6.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanoveními této smlouvy se budou řídit 
i obj ednávky uzavřené mezi smluvními stranami před účinností této rámcové smlouvy. 

Čı. VII. 
Závěrečná ustanovení 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského Zákoníku. 

7.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění V registru smluv 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
a případných dodatků ke smlouvě V registru smluv provede kraj a zašle s olečnosti informaci 
o zveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu do datové schránky: 
7.3. Smlouva je vyhotovena ve etyrech stejnopisech s platností originálu, přičemž společnost 
obdrží jeden stejnopis a kraj obdrží tři stejnopisy. 

7.4. Společnost není oprávněna přenést bez předchozího písemného souhlasu kraje na třetí 
osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro společnost vyplývají ze smlouvy, 
pokud Z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti 
společností má kraj právo odstoupit od smlouvy. 

7.5. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.6. V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává 
platnost a účimıost ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany jsou povimy 
nahradit tato neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími 
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu smlouvy. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu způsobilé 
a oprávněné. 

7.8. Smluvní strany se dohodly, že veškeré Spory vzniklé V souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy Ceské republiky.



7.9. Smluvní Strany prohlašují„ že vyhotovení předmětu smlouvy není plněním nemožným, že 
si smlouvu včetně její příloh před jejím podpisem přečetly, Zvážily všechny možne' důsledky, 
S jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé. vážne' a svobodné 
vůle. nikoliv v tísni ani Za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

' 

7.10. Nedílnou součástí této sınlouvy je Příloha Č. 1 http://online.t`liphtml5.com/ohnj/tvmk/. 
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Za správnost: Bc. Lenka


