
RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 120 00 Praha 2 
Tel.: + i)2Q 274 813 830 / Fax: * £po 27/4 810 885 
www.rrtv.cz 

Smlouva o dílo 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
v platném znění mezi 

Dodavatel: 

Sprinter - studio, s.r.o. 

Václavská 1898/9,120 00 Praha 2 

IČ: 272 52 051, DIČ: CZ272 52 051 

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 107758. 

Zastoupena jednatelem: Ing. Petrem Borkou 

Skřetova 44/6 , 120 00 Praha 2 

IČ: 45251002 

Zastoupena: Ing. Petrem Bartošem, vedoucí Úřadu RRTV 

(dále jen jako „smluvní strany ") 
V r 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími 

ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je plnění veřejné zakázky - zajištění průběžného poskytování tiskařských 
služeb pro komplexní zajištění výroby Výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Specifikace předmětu činnosti 
zajištění grafických prací (sazby, zalomení tisku apod.) 
zajištění jazykových korektur 
výroba CD - R (včetně potisku dle grafického návrhu dodaného zadavatelem, obsah CD dodá 
zadavatel) 
výroba obalu na CD dle návrhu dodaného zadavatelem 
tiskové služby (barevný tisk) 
brožovaná i kroužková vazba (grafický návrh dodá zadavatel) 
součástí Výroční zprávy mohou být obrázky 

Zadavatel: 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

http://www.rrtv.cz


Požadavky na zpracování CD: 
- CD musí obsahovat soubory přesně pojmenované dle požadavků a v požadovaných formátech: 

• Ob.doc 
• Tx.pdf 
• Dd.zip 

- obsah souboru Dd.zip bude zadavatelem upřesněn v průběhu zpracování Výroční zprávy 
- všechny soubory musí být v editovatelném formátu DOC a needitovatelném formátu PDF/A. 

Článek 3 - Termíny 

1. Dodavatel se zavazuje dodržet požadovaný časový harmonogram zadavatele a způsob předání díla: 

Pracovní verze 
- zpracování Pracovní verze do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byly zadavatelem zaslány podklady 

v elektronické verzi (formát doc.) - konec ledna každého roku 
- zalomení dle kapitol, bez jazykových korektur 
- počet výtisků: 17 ks v kroužkové vazbě + elektronická verze na USB 
- předpokládaný termín dodání -3.2.2014 

Verze po připomínkách 
- zpracování Připomínkované verze do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla zadavatelem zaslána 

upravená pracovní verze (formát doc.) 
- jazykové a typografické korektury 

- počet výtisků: 17 ks v kroužkové vazbě (vč. vloženého CD) + elektronická verze na USB 

předpokládaný termín dodání - 17.2.2014 

Finální verze: 
- zapracování posledních připomínek 
- dodání finální verze 
- počet výtisků: 100 ks v brožované vazbě (vč. vloženého CD) + 200 ks samostatných CD 
- předpokládaný termín dodání: 26. února 2014. 

2. Harmonogram zpracování výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za roky 2014 a 
2015 vč. upřesnění počtu výtisků bude zadavatelem upřesněn vždy konkrétně na daný rok a to formou 
dodatku k této smlouvě. 

3. Kontaktní email dodavatele pro veškerou komunikaci: martin.sihelsky@sprinterstudio.cz 

Článek 4 - Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

1. Zadavatel se zavazuje provést dílo na svou odpovědnost a na své náklady. Dílo bude zadavatel 
provádět v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy. Zadavatel se zavazuje 
provést dílo s odbornou péčí. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zadavateli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména 
poskytnout zadavateli včas veškeré informace nezbytné pro výkon sjednaných činností. 

mailto:martin.sihelsky@sprinterstudio.cz


3. Výkonem činnosti, která je součástí díla, může zadavatel pověřit jinou odborně způsobilou osobu. Za 
výkon činností touto pověřenou osobou odpovídá zadavatel stejně, jako by činnost prováděl sám. 

4. Zadavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení její platnosti. Zadavatel je dále povinen 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkající se 
výkonu vlastních činností objednatele, jakož i o všech skutečnostech týkajících se zákonem vymezené 
působnosti objednatele, které nejsou obecně známy a mají být podle vůle objednatele utajeny. 

5. Dodavatel je povinen průběžně komunikovat se zadavatelem ve věci jazykových korektur a grafického 
návrhu. 

6. Dodavatel je povinen zajistit odsouhlasení finální verze zadavatelem. 

7. Dodavatel je povinen zajistit dodání jednotlivých pracovních verzí do sídla Rady na adresu Skřetova 
44/6, 120 00 Praha 2 v termínech uvedených v článku 3 této Smlouvy. 

Článek 5 - Platební podmínky 

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit zadavateli cenu za dílo dle této smlouvy, která je specifikována 
v příloze č. 1 této Smlouvy. K této částce bude při fakturaci připočtena DPH podle aktuálně účinných 
právních předpisů. 

2. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zadavatele nutné k provedení díla, včetně, nikoliv 
však výlučně, nákladů na potřebný hardware a software. 

3. Cenu za dílo je možné překročit pouze v případě, že v průběhu plnění smlouvy o dílo dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících přímý vliv na výši ceny. 

4. Dodavatel vystaví vždy po dodání finální verze Výroční zprávy za daný rok daňový doklad (fakturu) 
na celkovou částku. V příloze každého daňového dokladu (faktury) bude uveden podrobný rozpis 
poskytnutých služeb. Platba bude provedena bankovním převodem na účet číslo: 67897/5500. 

5. Zadavatel neposkytuje zálohy předem. 

6. Splatnost daňového dokladu (faktuiy) je 30 dní od data doruční na adresu zadavatele uvedenou 
v záhlaví smlouvy. 

7. Případné reklamace faktury je nutno provést písemně do 7 kalendářních dnů ode dne doručení faktury; 
nebyla-li reklamace provedena ve stanoveném termínu, má se za to, že zadavatel fakturu schválil a 
zavázal se na jejím základě plnit. 

w 

Článek 6 - Obchodní podmínky 

1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s dodavatelem v případě, že dodavatel opakovaně poruší 
kterýkoliv svůj závazek či povinnost uvedenou ve smlouvě. 

2. Výpovědní lhůta je 3 měsíce od doručení výpovědi zadavatelem. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu předčasně bez udání důvodu. 

4. Dodavatel tímto dává souhlas s právem zadavatele zveřejnit skutečnosti obsažené ve smlouvě ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(pokud netvoří předmět obchodního tajemství). 



Článek 7 - Vady díla 

1. Zadavatel je povinen dílo zkontrolovat při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá zadání ve 
smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit 
dodavateli k přepracování, v rámci něhož dodavatel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady 
díla. 

2. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá 
zadavatel povinnost dílo převzít. 

3. Dojde-li k převzetí díla zadavatelem, odpovídá dodavatel za vady díla v rozsahu záruky po dobu 24 
měsíců. V rámci záruky je dodavatel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny 
nepřiměřeným či nevhodným zacházením. 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do data, kdy dojde k předání finální verze Výroční 
zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2015. 

2. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí českým 
právem, s výjimkou kolizních ustanovení, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré spoiy vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, 
budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se 
určí podle sídla objednatele. 

3. Zadavatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zadavatel není 
oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zadavatel není oprávněn jednostranně započíst své 
pohledávky za objednatele vůči pohledávkám objednatele za zadavatelem, ledaže jde o pohledávky 
zadavatele vůči objednateli, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu. 

4. Neplatnost kteréhokoliv ujednání nemá vliv na platnost ostatních částí smlouvy nebo na platnost 
smlouvy jako celku. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tato smlouvaje sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a 
podepsanými osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž souhlasí a 
nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné, vážné, nijak 
nepředstírané vůle. 

Článek 8 - Závěrečná ustanovení 

v Praze dne ^Q/^.. 

Za dodavatele Ing. Petr Bořka 



Příloha Č. 1 Sjednaná cena za dílo 

jednotka jednotková cena v 
Kč bez DPH 

grafické práce (sazba, zalomení tisku apod.) vč úprav / hod. 500 
korektury (pracovní verze, pouze zalomení dle kapitol) ns 75 
jazykové korektury (verze po připomínkách) ns 115 
výroba CD - R (včetně potisku dle dodaného graf. návrhu) ks 20 
samolepící obal na CD (vč. vlepení CD do Výroční zprávy) ks 10 
samostatný obal na CD dle vzoru (vč. vložení CD do obalu) ks 10 
digitální tisk Výroční zprávy (barevný, kroužková vazba) ks 448 
ofsetový tisk Výroční zprávy (barevný, laminace, lepená vazba) ks 495 
elektronická verze Výroční zprávy na USB ks 550 
Cena za distribuci 0 

úprava grafů a tabulek 5 600 Kč celkem 



Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ÍJÍJ /6,120 00 Praha 2 
Tel.: + ipo 274 813 830 / Fax: + 1^20 27^ 8io 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č. účtu: 19223001/0710 
zastoupena: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen jako „objednatel") 

a 

Sprinter — studio, s.r.o. 
IČ: 27252051, DIČ: CZ27152051 
Václavská 1898/9, 120 00 Praha 2 
Firma je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 107758 
zastoupena jednatelem: Ing. Petrem Borkou 
(dále jen jako „dodavatel") 

dále j en j ako „smluvní strany' 

tento 

Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. ledna 2014 
(podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Podle článku 3, odstavec 2 je určen následující harmonogram zpracování výroční zprávy 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro rok 2014: 

Pracovní verze 
- zpracování Pracovní verze do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byly zadavatelem 

zaslány podklady v elektronické verzi (formát doc.) 
- pouze se zalomením dle kapitol, bez jazykových korektur 
- počet výtisků: 17 ks v kroužkové vazbě + elektronická verze na USB 

- termín dodání - 28.1. 2015 do 12:00 

Verze po připomínkách 

- zpracování Pracovní verze do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byly zadavatelem 
zaslány upravené pracovní verze (formát doc.) 

- jazykové a typografické korektury 

- počet výtisků: 17 ks v kroužkové vazbě (vč. vloženého CD) + elektronická verze na 
USB 

- termín dodání -13 .2 . 2015 

mailto:podatelna@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Skřetova 44/6,12000 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax*. • 420274 810885 / e-mail: podatelna(g)rrtv.cz 

www.rrtv.cz 

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Finální verze: 

- zapracování posledních připomínek 

- dodání finální verze 

- počet výtisků: 3 ks v brožované vazbě (vč. vloženého CD) + 2 ks samostatných CD 

- termín dodání: 26. 2. 20115 
- počet výtisků: 100 ks v brožované vazbě (vč. vloženého CD) + 200 ks samostatných 

CD 

- termín dodání: 13.3. 2015 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

V Praze dne £ 6 -01- 2015 

Ing. Petr Bořka 
jednatel 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

http://www.rrtv.cz


Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova / 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č .úč tu : 19223001/0710 
zastoupena: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále 
jen jako „zadavatel1') 

a 

Sprinter - studio, s.r.o. 
IČ: 27252051, DIČ: CZ27252051 
Václavská 1898/9, 120 00 Praha 2 
Firma je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 107758 
zastoupena jednatelem: Ing. Petrem Borkou 
(dále jen jako „ dodavatel") 

dále jen jako „ smluvní strany " 

tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. ledna 2014 
(podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Podle článku 3, odstavec 2 je určen následující harmonogram zpracování výroční zprávy Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání za rok 2015: 

25. 2. 2016 RRTV předává tiskárně texty ve formátu Word 

4.3. 2016 tiskárna dodá 1. verzi VZ 
počet výtisků 17 ks z dodaných textů /Wordu + USB ( bez 
korektur, zalomeno do pracovní verze, kroužková vazba). 
Následuje 1. kolo čtení 

18.3. 2016 RRTV předává tiskárně požadavky na 2. verzi VZ 

30.3. 2016 tiskárna dodá 2. verzi VZ 
2. verze VZ má jazykové korektury a typografické korektury^ 
počet výtisků: 17 ks v kroužkové vazbě (vč. vloženého CD) + 
elektronická verze na USB 

7.4.2016 RRTV předává tiskárně požadavky na 3. Verzi VZ, vč. 
chybějících kapitol 

15.4.2016 Tiskárna dodá ke kontrole 3.verzi VZ, zalomený finální text. 
3x výtisk, vazba V2 + CD + elektronická verze na USB 

20.4.2016 RRTV schvaluje finální verzi 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

mailto:podatelna@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova t\q / 6,120 00 Praha 2 

Tel. : + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

27. 4. 2016 Tiskárna dodá finální verzi VZ 
počet výtisků: 100 ks, vazba V2, (vč. vlepeného CD) + 200 ks 
samostatných CD vložených do desek 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

V Praze dne: 21-12- 2015 V Praze dne: 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Ing. Petr Bořka 
jednatel 

Sprinter - studio, s.r.o. 

¿¡¿finler - studio s.r.o. 
v'-'-'-"/skâ 9/1898 • 120 öö Praha 2 

_ 27252051 • DIČ: CZ27252051 
www ?Br!H»HfïHW9!§-Bé 
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