
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen „Rada“) obdržela dne 14.5.2013 Vaši 
žádost o poskytnutí informací. 
 
Na základě této žádosti poskytujeme následující informace.  
 
Přehled smluv uzavřených od 1.1.2013 do 30.4.2013 je připojen v příloze. 
 
Vaší žádosti o poskytnutí elektronické podoby prvních deseti smluv uzavřených v období od 
1.1.2013 do 30.4.2013 vyhovujeme částečně, a to tak, že v příloze připojujeme v elektronické 
podobě devět z prvních deseti smluv uzavřených v období od 1.1.2013 do 30.4.2013. 
Neposkytujeme smlouvu uzavřenou se společností PROBIN s.r.o., a to z důvodů, jež jsou 
uvedeny v samostatném rozhodnutí vydávaném současně podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Při poskytnutí elektronické podoby smluv postupujeme podle §4, odst. 3 zákona č. 106/1999 
Sb., podle něhož mimo jiné povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk 
informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto 
případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve 
kterých byla vytvořena. 
 
S ohledem na uvedené ustanovení zákona tam, kde nedisponujeme textem příslušné smlouvy 
v textovém editoru, poskytujeme scan smlouvy ve formátu .pdf.  
 
 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 Ing. Petr Bartoš 

vedoucí Úřadu Rady    
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Řada Datum
dokladů podepsání

SML 35 Ptáček Oldřich, Ing. 2. leden 2013
SML 56 Janele Jakub 2. leden 2013
SML 67 Domeček ‐ odpady s.r.o. 2. leden 2013
SML 77 Sprinter studio 9. leden 2013
SML 74 XERTEC a.s. 14. leden 2013
SML 60 KONICA MINOLTA 17. leden 2013
SML 69 PROBIN 31. leden 2013
SML 68 Ing. František Červenka 6. únor 2013
SML 70 Kubáček Jan 15. únor 2013
SML 75 Česká pošta, s.p. 20. únor 2013
SML 71 NWA CZ s.r.o. 21. únor 2013
SML 79 Presto 21. únor 2013
SML 72 Projektmedia 25. únor 2013
SML 76 Skřivánek 28. únor 2013
SML 80 Hromádka Zdeněk, JUDr. 14. březen 2013
SML 82 Autodružstvo Praha 4. duben 2013
SML 84 SPC services s.r.o. 15. duben 2013

Kniha odběratelských smluv
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2
Nastavený filtr hlavní: Platnost od je v rozmezí 01.01.2013 až 30.04.2013  Lokální filtr: Označené záznamy

Název obchodního partnera
Evidenční číslo
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Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova t\i\(6,120 00 Praha 2 

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

Ing. Oldřich Ptáček 
se sídlem: Střimelická 2503/22 
141 00, Praha - Záběhlice 
IČ: 41126564 
(dále ..dodavatel") 

a 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 
DS: 2fjadja 
zastoupená Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
(dále jen "objednatel") 

společně jako „smluvní strany" 

uzavírají dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tuto smlouvu 

o poskytování stenografických služeb 
článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytování stenografických a písařských služeb dle potřeb objednatele. 
2. Služby jsou poskytovány v sídle objednatele na adrese: Skřetova 44/6 120 00 Praha 2. 

článek 2 
Doba plnění 

1. Služby dle této smlouvy budou dodavatelem poskytovány od 2. ledna 2013 do 31.12.2014. 

článek 3 
Vzájemné povinnosti 

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli služby specifikované v článku 1 dle požadavků 
objednatele. 

2. Objednatel je povinen sdělit dodavateli termín, kdy bude využívat jeho služeb alespoň 5 kalendářním/ 
dny předem. 

3. Objednatel je povinen dodat stenografický protokol do 3 pracovních dnů od účasti na jednání, ze 
kterého byl stenografický záznam pořízen. V případě jednání, které trvá více jak 3 hodiny, je 
objednatel povinen dodat stenografický protokol do 7 pracovních dnů. 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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Článek 4 
Cena a platební podmínky 

1. Za činnosti uvedené v předmětu smlouvy zaplatí objednatel dodavateli následující odměnu: 

stenografické práce 1500 Kč za stenografickou hodinu 

písařské práce 32 Kč za stranu (formát A4, řádkování 1,5) 

2. Objednatel uhradí cenu na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem. 

3. Daňové doklady budou vystaveny vždy zpětně dle skutečného počtu stenografických hodin a 
vyhotovených stran stenografického záznamu. 

4. Splatnost daňového dokladu je 7 dní od data jeho doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Případné reklamace faktury je nutno provést písemně do 3 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. 

1. Veškeré údaje obsažené v této smlouvě jsou důvěrné. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, pokud 
platné právní předpisy ukládají některé ze smluvních stran povinnost určité údaje zveřejnit či 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a 
vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Změny a doplňky mohou být činěny pouze písemnými dodatky. 

3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

4. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom, 

v Praze dne £ . 4 ^oýj v Praze dne j f . 4 JtO{J 

článek 5 
Povinnost mlčenlivosti 

zpřístupnit. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

Ing. Oldřich Ptáček 
(dodavatel) 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
(objednatel) 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova imf6,120 00 Praha 2 

Tel.: + íj20 274 813 830 / Fax: + zpo 27^ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

NÁZEV SPOLEČNOSTI 

Jakub Janele 
IČ:66821975 
Pražská třída 3/54 
50004 Hradec Králové 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 
DS: 2fjadja 
zastoupená Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
(dále jen "zákazník") 

společně jako „smluvní strany" 

u z a v ř e l y ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SERVER 
HOSTINGU 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Zákazníka připojení a provoz počítačového serveru v 
síti Internet. Provozem serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod internetovými 
protokoly na vyhrazeném serveru v majetku Zákazníka. Umístění serveru v prostorách s odpovídajícím 
technickým vybavením zajistí Poskytovatel. 

2. Zákazník se touto smlouvou zavazuje, že za služby poskytované Poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a 
dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost. 

3. Počítačový server zákazníka je umístěn na adrese: Pražská třída 3/54, 50004 Hradec Králové 

4. Kontaktními osobami Zákazníka oprávněnými ke komunikaci s Poskytovatelem a k manipulaci 
s počítačovým serverem jsou: 

Miroslav Slugeň — správce počítačových serverů 
tel: 724 825 885 
e-mail: thunder.m@email.cz 

Jan Setina, DiS. - zaměstnanec Zákazníka 
e-mail: setina.j@rrtv.cz 
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Článek 2 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5. Poskytovatel umístí na adresu uvedenou v bodě 3 počítačový server v majetku Zákazníka. 

6. Poskytovatel poskytne primární a sekundární DNS servery pro potřeby Zákazníka. Poskytovatel poskytne 
IP adresy. Technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Další IP adresy budou přiděleny po 
vzájemné dohodě. 

7. Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne Poskytovateli bez 
zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů 
a včetně jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy 
vznikne. 

8. Zákazník plně zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů a za včasné oznámení změn těchto údajů 
Poskytovateli. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením 
této oznamovací povinnosti Zákazníkem. 

9. Poskytovatel je povinný poskytovat objednané služby s odbornou péčí, v rozsahu a způsobem uvedeným 
ve smlouvě. V případě dalších potřeb a zájmu Zákazníka, které přesahují rozsah dohodnutý smlouvou, 
přistoupí smluvní strany k dohodě o rozšíření vzájemné spolupráce. 

10. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového 
serveru Zákazníka. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služby v případě zásahu 
vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek 
dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny 
neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí 
či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele. 

11. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a 
oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle 61. I . této smlouvy. Poskytovatel 
informuje Zákazníka na kontaktních adresách (uvedených v bodu 3) o provádění uvedených činností či 
jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem (minimálně 3 dny 
předem) s výjimkou havárií. 

12. Měsíční přenos dat v příchozím a odchozím směru není omezen. 

13. Poskytovatel je povinen zajistit přístup k serveru na vyžádání Zákazníka, a to nejpozději do 2 pracovních 
dnů. 

Článek 3 
Cena za poskytování služeb a platební podmínky 

14. Cena za zajištění provozu počítačového serveru dle článku 1 této smlouvy činí 1000 Kč vč. DPH. Tato 
cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a náklady spjaté s předmětem smlouvy. 

15. Zákazník uhradí cenu sjednanou v bodě 14 této smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Po
skytovatelem. Daňový doklad je vystaven vždy po uplynutí kalendářního měsíce, za kteiý byla služby po
skytována. 

16. Splatnost daňového dokladuje 14 dní od data jeho doručení na adresu Zákazníka uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 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 Zákazník fakturu schválil 
a zavázal se na jejím základě plnit. 

17. Faktury budou zasílány elektronicky jako PDF na adresu zákazníka: info@rrtv.cz 

18. Zákazník se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou každého daňového dokladu uhradí Poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z účtované částky za každý započatý den prodlení. 
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19. Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby, pokud smlouvu sám 
vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních 
podmínek ze strany Poskytovatele. 

20. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu uvedenou v bodě 14, pokud takovou změnu písemně (případně 
emailem) oznámí Zákazníkovi nejpozději 1 měsíc přede dnem účinnosti nové výše ceny. Zákazník je 
v takovém případě oprávněn tuto smlouvu vypovědět s účinností ke dni změny ceny. Pokud Zákazník 
neodešle poskytovateli sdělení o výpovědi smlouvy nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny 
ceny, má se za to, že smlouva trvá dále a smluvní strany se dohodly na nové výši ceny. 

Článek 4 
Povinnost mlčenlivosti 

21. Veškeré údaje obsažené v této smlouvě jsou důvěrné. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, pokud 
platné právní předpisy ukládají některé ze smluvních stran povinnost určité údaje zveřejnit či zpřístupnit. 

Článek 5 
Dostupnost poskytované služby a smluvní pokuty 

22. Služba je poskytována po 24 hodin denně po celý rok s výjimkou doby pro plánovanou údržbu podle 
bodu 11 této smlouvy. 

23. Služba se stává nedostupnou v okamžiku pochybení Poskytovatele, za nedostupnost se nepovažuje HW 
porucha serveru a přetížení serveru aplikací Zákazníka. 

24. Z kumulovaných provozních dob, kdy parametry provozu služby v průběhu kalendářního měsíce nebyly v 
povolených mezích hodnot parametrů provozu služby, se vypočte měsíční dostupnost jako podíl: 

Ts - Tn 
dostupnost služby = — * 100% 

Ts 
kde: 
Ts doba trvání služby je období, po které má být služba podle smlouvy v daném měsíci poskytována (v 

minutách) 

Tn doba nedostupnosti služby (v minutách) je období v rámci doby trvání služby v měsíci, ve kterém 
Zákazník nemohl službu řádně užívat z příčin, které byly na straně Poskytovatele způsobeny vlastním 
pochybením (zahrnuje zejména nefunkčnost internetové konektivity), V době pro plánovanou údržbu dle 
bodu 11 nemusí být služba poskytována a tato doba není součástí doby trvání služby v měsíci Ts (pokud 
byla řádně ohlášena). 

25. V případě, že v kalendářním měsíci není dodržena měsíční dostupnost služby, může zákazník po 
poskytovateli požadovat smluvní pokutu dle následující tabulky: 

Dostupnost služby Smluvní pokuta 

99,80%-98,70% 5% 

98,69%-96,90% 10% 

96,89% - 93,50% 20% 

93,49% - 90,00% 40% 

89,99% - 85,00% 60% 

84,99% - 0% 100% 

26. Požadavek na smluvní pokutu musí zákazník uplatnit písemně na adresu Jakub Janele, Pražská třída 3/54, 
50004 Hradec Králové nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, jinak tento nárok zaniká. 
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27. Smluvní pokuta bude poskytnuta jako sleva na dalším vyúčtování Zákazníkovi. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

28. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. srpna 2014. 

29. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Po zaslání 
výpovědi je Zákazník povinen uhradit během výpovědní lhůty všechny poskytovatelem řádně vystavené 
faktury. Pokud Zákazník takto vystavené faktury neuhradí, výpověď smlouvy se stává neplatnou a 
platnost smlouvy trvá i nadále. 

30. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

31. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné 
vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

32. může 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). 

33. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

34. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

35. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, bez výhrad souhlasí s obsahem 
smlouvy a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují zástupci smluvních stran své podpisy. 

v Hradci Králové dne J. fg<híO, JPo^S v Praze dne«<f /€</*7<2 ^0/3 

(poskytovatel) 
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I 

Smlouva o dílo 

uzavřená mezi 

společností 
Domeček - odpady s.r.o. se sídlem Dřevčická 44, Praha 10 - Malešice, 108 00 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 48755 
za niž jedná Radimír Halberštát, jednatel společnosti 
tel./fax: 274 780 571, 274 784 035 - 6 
kontaktní osoba: Martin Holman tel.: 777 212 036 
IČ:64048772 
DIČ:CZ64048772 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 160173015/0300 
dále jen zhotovitel 

a 

společností ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
se sídlem Skřetova 44/6, Praha 2,120 00 
zastoupená Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
kontaktní osoba Ing. Zuzana Melounová 
IČ: 45251002 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 19223001/0710 
dále jen objednatel 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") je odvoz, vytřídění a skartace dokumentů, dat, 
elektronických nosičů a odvoz plastů. Dokumenty, data, elektronické nosiče a plasty jsou v této Smlouvě 
dále označeny jako „materiál". Skartací elektronických nosičů se rozumí jejich likvidace. 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje dopravit, vytřídit materiál určený objednatelem a skartovat jej ve své 
provozovně Dřevčická. Druhy přijímaného materiálu určeného ke skartaci jsou specifikovány v příloze č. 
1 této smlouvy. Materiál ke skartaci lze přijmout pouze pokud splňuje podmínky stanovené příslušnými 
právními předpisy. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností předmětu smlouvy na základě koncesní 
listiny pro předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (Č.j. 
ŽO/0004702/96/ZA) a dále na základě živnostenského listu s předmětem podnikání: Podnikání v oblasti 
nakládání s odpady s výjimkou nakládání s nebezpečnými odpady (Č.j. ŽO/0004701/96/ZA). 

3. Objednatel může předávat zhotoviteli jen materiál, jehož druhy jsou specifikovány v příloze č. 1 této 
smlouvy a je povinen zaplatit mu za to cenu sjednanou rovněž v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel 
bude shromažďovat materiály v kontejnerech, které budou zdarma zapůjčeny zhotovitelem za účelem 
plnění smlouvy a budou umístěny v prostorách objednatele. V případě, že objednatel bude potřebovat 
uvolnit kapacitu v kontejnerech pro další sběr materiálů, objednatel telefonicky nebo prostřednictvím e-
mailu objedná výměnu zapůjčeného kontejneru či kontejnerů, t j . následný odvoz, vytřídění a skartaci 
materiálů. Zhotovitel je povinen uskutečnit výměnu kontejneru či kontejnerů do dvou pracovních dní od 
dne sdělení objednávky. Jiný způsob plnění této smlouvy než výměnou kontejneru musí být smluvními 
stranami dohodnut předem. 

4. Objednatel má právo být po celou dobu plnění smlouvy fyzicky přítomen všech dílčích úkonů při 
plnění smlouvy. 

5. V případě, že se objednatel zúčastní plnění smlouvy v areálu provozovny Dřevčická, musí se řídit 
pokyny zhotovitele a dodržovat provozní řád. 

6. Výměna kontejneru či kontejnerů bude uskutečňována v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hod. 

7. Objednatel souhlasí stím, že stanovení hmotnosti dodaného materiálu ke skartaci bude provedeno 
automaticky softwarovým systémem spojeným s mostní váhou, za poplatek 40,- Kč + aktuální sazba 
DPH. Doklad o dodání materiálu ke skartaci (vážní lístek) bude předán objednateli, resp. jím určené 
osobě okamžitě. 

III. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za poskytnuté plnění je uvedena v příloze č. I této smlouvy. Cena za provedení jednotlivého 
díla je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu. Příslušný 
daňový doklad bude vystavován zhotovitelem jednou měsíčně a to k poslednímu dni daného 
měsíce, za který se vystavuje, v případě, že v něm došlo k plnění dle této smlouvy. 

2. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy nastanou-li takové 
změny okolností, za nichž byla sjednávána tato smlouva, které nebylo možné v době jejího 
uzavření předpokládat (např. změny obecně platných právních předpisů, změny obecně platných 
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předpisů místně příslušných obecních úřadů, změny závazných pokynů místních úřadů apod.) 
V tomto případě, je zhotovitel povinen objednatele na tuto změnu písemně upozornit v termínu 
do deseti dnů ode dne, ve kterém nastala skutečnost opravňující jej ke změně ceny. Nově 
stanovené ceny potom budou použity poprvé v termínu na počátku následujícího kalendářního 
měsíce po dni, ve kterém zhotovitel odeslal objednateli shora uvedené písemné oznámení. 

IV. 
Mlčenlivost 

1. Zhotovitel si je vědom, že všechny údaje, informace a skutečnosti, které se dozvěděl jakýmkoliv 
způsobem v souvislosti s uzavřením a především s plněním této Smlouvy, jsou důvěrnými 
informacemi a představují současně obchodní tajemství objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto 
údaje, informace a skutečnosti neposkytne třetí straně a nepoužije je k jinému účelu než k plnění 
této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že neumožní třetí straně přístup k materiálům. 

2. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na zpřístupnění informací a skutečností, které: 
a) které jsou veřejně přístupné, nebo které se bez zavinění smluvní strany, jež tyto 

získala, stanou veřejně přístupnými, nebo 
b) které byly prokazatelně zhotoviteli dostupné nebo známé už před nabytím platnosti 

této Smlouvy a nebyly předmětem žádného závazku mlčenlivosti, nebo 
c) které se zhotovitel dozvěděl od třetí strany, která není povinna zachovat mlčenlivost 

vůči objednateli, nebo 
d) v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného 

činu a nebo jiné zákonem stanovené informační povinnosti; zhotovitel je v takovém 
případě povinen označit poskytnuté chráněné informace jako obchodní tajemství a 
bez zbytečného odkladu vyrozumět o jejich poskytnutí objednatele. 

3. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na výše uvedené povinnosti uchování důvěrných informací, jež 
zůstává v platnosti i pro případ ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

V. 
Doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Tuto smlouvu je možné ukončit: 
a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) výpovědí jedné ze smluvních stran bez uvedení důvodu; výpovědní doba činí dva měsíce a počíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena druhé smluvní straně; 
c) odstoupením od smlouvy v případě hrubého porušení této smlouvy, a to zejména 
- pokud je objednatel v prodlení s úhradou ceny více než 30 dnů, 
- v případě, že zhotovitel není schopen provést skartaci dovezeného materiálu; 
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- pokud dojde k navýšení ceny zhotovitelem a objednatel s tím nesouhlasí. 
- pokud dojde k takové změně obecně platných právních předpisů či nařízení a vyhlášek kompetentních 
státních orgánů, za kterých nelze spravedlivě na smluvní straně požadovat, aby v tomto smluvním 
vztahu nadále setrvávala. 

3. V případě zániku smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že smlouva 
nezaniká od samého počátku, ale od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

VI . 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

3. Smlouvu lze doplnit nebo měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

Přílohy: 

č. 1. Cena za odvoz, vytřídění a skartaci dat a elektronických nosičů 
č. 2 kopie certifikátů o stupni utajení NBÚ 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Cena za odvoz, vytřídění a skartaci dat a elektronických nosičů 

materiál bez příměsí 5,- Kč / lkg 

materiál s příměsí / šanony s kovovými sponkami, plastové obaly, laminování, atd 6,- Kč / lkg 

likvidace elektronických nosičů 7,- Kč / lkg 

sběrový papír 0,- Kč/ lkg 

sběrový plast 0,- Kč/ 1 kg 

zapůjčení 240 I kontejnerů zdarma 

doprava dodávkovým vozidlem do 800 kg 20,- Kč / lkm 

doprava nákladním vozidlem do 3.000 kg 30,- Kč / lkm 

nakládka, vykládka 200,- Kč / 1 hod. 

možnost přítomnosti v průběhu skartace ANO 

vystavení dokladu o skartaci ANO 

platný certifikát ANO 

výše uvedené ceny jsou bez DPH 
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JEDNORÁZOVÁ SMLOUVA 
k veřejné zakázce Výroba a tisk Výroční zprávy 2012 

uzavřená dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Přílohy: 
A - Kalkulace ceny díla 

1 . Účastníci smlouvy 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: 

Zhotovitel: 

Sprinter - studio, s.r.o. 

Václavská 1898/9,120 00 Praha 2 

IČ: 272 52 0 5 1 , DIČ: CZ272 52 0 5 1 

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

Zastoupena jednatelem: Ing. Petrem Borkou 

Zadavatel: 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 , 120 00 Praha 2 

IČ: 45251002 

Zastoupena: Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu RRTV 

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 

2. Předmět smlouvy 

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 požadavků: 

zajištění grafických prací (sazby, zalomení tisku apod.) 
zajištěníjazykových korektur 
výroba C D - R (včetně potisku dle dodaného grafického návrhu, obsah CD dodá zadavatel) 
výroba obalu na CD (grafický návrh na potisk dodá zadavatel v průběhu měsíce ledna 2013), formát 
A4 
tiskové služby (barevný tisk) 
brožovaná i kroužková vazba (grafický návrh dodá zadavatel) 

počet výtisků: 100 ks (finální verze) + 15 ks (verze po připomínkách) + 15ks (pracovní verze) 

počet vyrobených CD: 300 ks (100 ks bude vlepeno do výroční zprávy v samolepicím obalu, 200 ks v obalu 

na CD) + 15 ks CD (vloženo ve verzi po připomínkách) 

3. Čas a způsob předání 

Zhotovitel se zavazuje dodržet požadovaný časový harmonogram zadavatele a způsob předání díla: 

1 
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Pracovní verze 
zpracování Pracovní verze do 4 pracovních dnů ode dne, kdy byly zadavatelem zaslány podklady 
v elektronické verzi (formát doc.)- konec ledna 2013 
pouze se zalomením dle kapitol, bez jazykových korektur 
počet výtisků: 15 ks v kroužkové vazbě + elektronická verze na USB 

- termín dodání - 1 . 2 . 2 0 1 3 dopoledne 

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

- jazykové korektury 
počet výtisků: 15 ks v kroužkové vazbě (vč. vloženého CD) + elektronická verze na USB 
termín dodání - 1 5 . 2 . 2013 dopoledne 

Finální verze: 
zapracování posledních připomínek 
dodánífinální verze 
počet výtisků: 100 ks v brožované vazbě (vč. vloženého CD) + 200 ks samostatných CD 

předpokládaný termín dodání: 27. února 2013 (3 výtisky schválených textů + 3 CD, zbytek výtisků a 
CD dodá do 15.3.2013) 

Kontaktní email zhotovitele pro veškerou komunikaci: martin.sihelsky@sphnterstudio.cz 

4. Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

I. Zhotovitel je povinen průběžně komunikovat se zadavatelem ve věci jazykových korektur a grafického návrhu 

II. Zhotovitel je povinen zajistit odsouhlasení finální verze zadavatelem. 

III. Zhotovitel je povinen zajistit dodání jednotlivých pracovních verzí do sídla RRTV. 

IV. Zadavatel nepožaduje po zhotoviteli prokázání splnění kvalifikace. 

5. Ujednání o ceně 

I. Celková cena díla, které je předmětem podle této smlouvy je uvedena v tabulce Kalkulace ceny díla - příloha 

A). Změna sazby DPH bude zohledněna. Celková cena díla bude vypočtena na základě skutečného finálního 

počtu stran. 

II. Zhotovitel vystaví po předání celého předmětu smlouvy fakturu na celkovou částku se splatností 30 dnů. 

Platba bude provedena bankovním převodem na účet číslo: 67897/5500. 

6. Vady díla 

I. 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 zhotoviteli k 

přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla. 

II. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá 

zadavatel povinnost dílo převzít. 

III. Dojde-li k převzetí díla zadavatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky po dobu 24 měsíců. V 

rámci záruky je zhotovitel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či 

nevhodným zacházením. 
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7. Závěrečná ustanovení 

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu. 

I. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. 

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato 

smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

V Praze dne ...Ž:.£^.í5íL. 
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počet hodin jednotková cena bez DPH jednotková cena vč. DPH celková cena vč. DPH | 
grafické práce (sazba, zalomení tisku apod.) vč úprav 78 550 065,5 51 909,o"6| 

počet jednotková cena bez DPH jednotková cena vč. DPH celková cena vč. DPH 
úprava grafů a tabulek graf (1), tabulky (34) 350 423,5 14 822,50 
korektury (pracovní verze, pouze zalomení dle kapitol) 762NS 75 90,75 69 151.50 
jazykové korektury (verze po připomínkách) 280 stran finálního textu 120 145,2 40 656.00 
A. Celková cena 176 539,00 

počet ks jednotková cena bez DPH jednotková cena vč. DPH celková cena vč. DPH 
výroba CD - R (včetně potisku dle dodaného graf. návrhu) 303 20 24,2 
samolepící obal na CD (vč. vlepení CD do Výroční zprávy) 103 10 12,1 1 246.30 
samostatný obal na CD dle vzoru (vč. vložení CD do obalu) 200 10 12,1 2 420.00 
digitální tisk Výroční zprávy (barevný, kroužková vazba) 30 788 953,48 28 604.40 
ofsetový tisk Výroční zprávy (barevný, laminace, lepená vazba) 103 645 780,45 80 386.35 
elektronická verze Výroční zprávy na USB 0 0 0 0,00 
B. Celková cena 119 989,65 
C. Celková cena za distribuci 600,00 

|Finálnf hodnotaVZ (A. + B. + C) | 297 128,65} 

očekávaný počet hodin jednotková cena bez DPH jednotková cena vč. DPH celková cena vč. DPH 
grafické práce (sazba, zalomení tisku apod.) vč úprav 50 550 660 

očekávaný počet jednotková cena bez DPH jednotková cena vč. DPH celková cena vč. DPH 
úprava grafu a tabulek graf (3), tabulky (25) 350 420 10500 
korektury (pracovní verze, pouze zalomení dle kapitol) 300NS 125 150 45000 
jazykové korektury (verze po připomínkách) 300NS 175 210 63000 
A. Celková cena 151500 

očekávaný počet ks jednotková cena bez DPH jednotková cena vč. DPH celková cena vč. DPH 
výroba CD - R (včetně potisku dle dodaného graf. návrhu) 317 20 24 
samolepící obal na CD (vč. vlepení CD do Výroční zprávy) 117 10 12 1404 
samostatný obal na CD dle vzoru (vč. vložení CD do obalu) 200 10 12 2400 
digitální tisk Výroční zprávy (barevný, kroužková vazba) 32 448 537,6 17203,2 
ofsetový tisk Výroční zprávy (barevný, laminace, lepená vazba) 100 495 594 59400 
elektronická verze Výroční zprávy na USB 2 550 660 1320 
B. Celková cena 89335,2 
C. Celková cena za distribuci 600 

|Předpokládaná hodnota VZ (A. + B. + C.) | j 

POZN: Předpokládaná hodnota zjištěná podle této tabulky bude předmětem hodnocení prostřednictvím e-tržiště 
očekávané počty vycházejí z odhadů podle minulých let a slouží pouze pro srovnatelnost jednotlivých nabídek, konečná cena bude fakturována podle skutečného počtu 
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XERTEC* 
Smlouva o nájmu frankovacího stroje 

XERTEC a.s. 

se sídlem: Kloknerova 2278/24 
148 00 Praha 4 - Chodov 

zastoupená: Ing. Petrem Petříkem 
prokuristou 

Zákazník: ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

se sídlem: Škrétova44/6 
120 00 Praha 2 

zastoupený: Ing. Petrem Bartošem 

funkce: Vedoucí Úřadu Rady 

IČ: 27399508 
DIČ: CZ27399508 
bankovní spojení: UníCredit Bank 

Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: 141473004/2700 
IBAN: CZ3427000000000141473004 
telefonní spojení: 225 004 111 

Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 10323 

IČ: 45251002 
DIČ: 
bankovní spojení: ČNB 
číslo účtu: 19223001/0710 
IBAN: 

telefonní spojení: 274813830 

Obchodní rejstřík, vedený... 

jako Pronajímatel jako Nájemce 

I. 
Doba nájmu 

Zařízení, uvedené dále v článku II. této smlouvy, se poskytuje Nájemci do nájmu na dobu 36, a to ode dne dodáni tohoto 
zařízení v souladu s podmínkami této smlouvy. 

II. 
Předmět nájmu 

Kat. číslo Označení a popis výrobku Počet 
kusů 

Výše jednotlivé 
splátky bez DPH 

Počet 
splátek DPH % 

F-2030TC10 OfRcemail 1 1 384 Kč 36 21 

F-S2 váha S2 1 194 Kč 36 21 

Datum dodání: březen 2013 Interval pravidelné údržby: 12 měsíců 
Umístění zařízení: Skřetova 44/6 Praha 2 
Kontaktní osoba: Bahounková Telefon: 274813830 
E-mail: bahounkova.m@rrtv.cz 
Nedílnou součástí této nájemní smlouvy jsou Všeobecné podmínky nájmu zařízení, které podrobněji upravují vzájemná práva 
a povinnosti stran této nájemní smlouvy. 
V Praze, dne 14. 01.2013 

Pronajímatel 

Kloknerova 2273/24 
148 00 Praha 4 - Chodov 

IČ: 2739?,W'> 

N á j e m c e ^ ^ ^ 

D!C: CZ273r7fif,f 8 

1/2 
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S M L O U V A 

na dodávku a poskytnutí servisní a materiálové smlouvy 
k tiskárně Konica Minolta bizhub C454 

CENOVÁ NABÍDKA 
ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB 

Číslo smlouvy: 42165390 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojem: 
číslo účtu: 

jednající: 

Místo instalace: 
(dále jen „Objednatel") 

Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
45251002 
CZ 45251002 
ČNB 0 

192230/1/0710 
Ing. Petr Bartoš, vedoucí úřadu 

Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 

Konica Minolta Business Solutions Czech2 spol. s r.o. 
zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999 
se sídlem: Brno - Židenice, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00 
IČ: 001 76 150 
DIČ: CZ00176150 
bankovní spojení: RBS The Royal Bank of Scotland 
číslo účtu: 215810/5400, IBAN: CZ23 5400 0000 0000 0021 5810 
jednající: Aleš Lauer, ředitel divize státní správy, na základě plné moci ze dne 21.12.2012 

Patrik Toifl 
osoba oprávněná jednat tel: +420 725 949 638 
ve věcech technických Email: patrik.toifl@konicaminolta.cz 

(dále jen „Poskytovatel") 

oba společně dále jen „smluvní strany" 

Preambule 

1. Odběratel a dodavatel uzavírají tímto Servisní a materiálovou smlouvu (S+M) za dále 
uvedených podmínek. Tato smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky 
spotřebního materiálu pro přístroj uvedený ve specifikaci zboží a zákazník/odběratel 
bude za takto poskytnuté služby platit sjednané poplatky. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran se v dalším řídí touto smlouvou a všeobecnými 
podmínkami servisní a materiálové smlouvy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
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' CENOVÁ NABÍDKA 
ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB 

Podrobnější popis služeb je v příloze: Obchodní nabídka 

SNI k tiskárně bh C454 

Servisní a materiálová smlouva 

6 000 černobílých stran A4 v paušálu 
cena nad paušál je 0,43 Kč za stranu (včetně Profi papíru) 

5 000 barevných stran A4 v paušálu 
cena nad paušál je 1,28 Kč za stranu (včetně Profi papíru) 

* Stránkově služby garantuji kompletní servisní služby pro vybrané zařízení a obsahují: 
- práci servisního technika KM při lokalizaci a odstranění poruchy zařízení 
- pravidelnou údržbu, seřízení a aktualizace firmware zařízeni 
- dodávky a výměny originálních náhradních dílů 
- dodávky originálního spotřebního materiálu - tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosově jednotky, 

8980,00 Kč 

Periodické služby: 

Cestovné v rámci S+M a CC do 10 km 
ePRO Comfort (GPRS) - proaktivni servis online 

280,00 Kč 

Měsíční platba celkem 9 260,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platnost cen nabídky do: 14,2.2013 

Příloha 5.1: Všeobecné podmínky servisní a materiálové smlouvy 
Příloha č.2: Obchodní nabídka 

V Praze dne 17. Ledna 2013 
Za dodavatele; 

Aleš Lauer, ředitel divize státní 
správy 

Koňka Wnotta (3) 
Business Sokjbore Czecii, spol. sxo. 
zastoupení Praha 
Evropská &46W6a, 160 00 Praha 6 

KONICA MINOLTA DIČ: CZ00176150,te).: 841 777777 

V Praze dne 17. Ledna 2013 
Za odběratele: 

rg. Petr Bartoš, vedi 
úřadu 
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V š e o b e c n é podmínky serv isní a mater iá lové s m l o u v y 

1. P ř e d m ě t s m l o u v y , p r á v a a p o v i n n o s t i s m l u v n í c h s t r a n 
1.1 Touto smlouvou dodavatel sjednává s odběratelem poskytováni služeb v rozsahu a za podmínek stanovených na předchozích stranách smlouvy a těmito všeobecnými 
podmínkami. 
1.2 Rozsah služeb je stanoven zejména dohodnutým počtem výtisků/kopii, jimiž se rozumí jednostranné výtisky/kopie do formátu A4 s průměrným pokrytím tisku 6% (v případě 
barevného tisku/kopie platí toto pokrytí pro každou z barev). Formáty větší než A4 se počítají jako dva výtisky A4 Oboustranný výtisk se počítá jako dva jednostranné výtisky 
stejného formátu. 
1.3 Dodavatel se zavazuje zajistit fungování tohoto zařízení, poskytovat pro odběratele služby, zejména dodávky spotřebního materiálu, údržbu a opravy zařízeni včetně dodávky 
náhradních dílů v rozsahu odpovídajícím počtu výtisků/kopií dohodnutému na 1. straně smlouvy nebo uhrazených při vyrovnání Odběratel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu 
Dodavatel se zavazuje do 16 pracovních hodin po ohlášení poruchy reagovat na požadavek zákazníka na odstranění poruchy, a to v rámci své pracovní doby Po-Pá 8-16:00, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Práce provedené mimo uvedenou pracovní dobu je odběratel povinen dohodnout předem s dodavatelem a uhradit je v ceně dle 
platného ceníku dodavatele Dodavatel má právo odmítnout provedení servisních výkonů, jestliže umístění zařízení provedení těchto výkonů znemožňuje 
1.4 Odběratel se zavazuje umožnit v rámci běžné pracovní doby pracovníkům dodavatele přístup k zařízeni za účelem servisních zásahů a ověření jeho technického slávu. 
Dodavatel je oprávněn kdykoliv při zjevném poškození zařízení, snížení jeho užitných vlastností nad rámec obvyklého provozního opotřebení zejména v důsledku nesprávné 
obsluhy, použití materiálů nedodaných dodavatelem, vnějšího násilí apod. požadovat náhradu nákladů na uvedeni zařízení do náležitého bezvadného stavu. 
1.5 Odběratel je povinen předem písemně dodavatele upozornit na změnu prostorového umístěni zařízeni. Připadne výlohy spojené se změnou stanoviště a novou instalací 

zařízení hradí odběratel. Dojde-li k závadám při přemístění zařízeni bez technického zajištění dodavatele, jdou náklady na odstranění těchto závad k tíži odběratele 
1.6 Odběratel je povinen při provozu zařízení používat výhradně dodavatelem poskytnuté spotřební materiály. Odběratel odpovídá za poškození zařízení pokud použil jiný než 
dodavatelem poskytnutý nebo doporučený papír, či jiný spotřební materiál. Použiti nedoporučených spotřebních materiálů se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. 
1.7 Dodavatel určí termíny dodávek materiálu v souladu s platným rozvozovým kalendářem. Rozvozový kalendář závisí na výší smluvního měsíčního množství kopii/výtisků 
stanoveného v bodě 3 této smlouvy Měsíční množství zavezeného materiálu se určí i s ohledem na minimální manipulační množství (např u papíru A4 min 2.500 listů) 
Dodavatelem poskytnutý spotřební materiál je odběratel oprávněn používat pouze na zařízení, na které se vztahuje tato smlouva. Materiál dodaný nad rámec smluveného 
množství je až do jeho zaplacení nebo vrácení majetkem dodavatele a podléhá vyúčtování dle bodu 3.10. 
1.8 Odběratel je povinen uhradit cenu za jednorázové služby uvedené na 2. straně smlouvy. Další služby a dodávky, které nejsou předmětem smlouvy nebo jsou nad rámec 
smlouvy, je odběratel povinen objednat odděleně a uhradit jejich cenu dle platného ceníku dodavatele. 
1.9 Dodavatel neodpovídá za škodu ani ušlý zisk, která odběrateli nebo jeho právnímu nástupci vznikla zejména působením vyšší moci, zvýšením provozních nákladů, 
přerušením provozu, ztrátou výkonu zařízení a dalších podobných příčin, které dodavatel nezavinil. Odběratel není oprávněn požadovat od dodavatele ani náhradu spotřebního 
materiálu včetně papíru. 
2 . V z n i k a u k o n č e n í s m l o u v y , d o b a t r v á n í s m l o u v y 
2.1 Smlouvaje platná dnem podpisu posledni z obou stran a trvá po dobu stanovenou na 1. straně smlouvy počínaje dnem instalace zařízení Nedílnou součástí smlouvy jsou 
tyto všeobecné podmínky. 
2.2 Pokud některá ze stran smlouvu před uplynutím smluvené doby její platnosti nevypoví, platnost smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců. 
2.3 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, výpovědi některé ze smluvních stran s výpovědní lhůtou šest měsíců, počítanou od prvního dne měsíce následujícího 
po doručeni výpovědi druhé smluvní straně na posledni známou adresu. Posledním dnem výpovědní lhůty zaniká vztah, založený touto smlouvou. 
2.4 Dodavatel může vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného nebo opakovaného porušení smluvních podmínek odběratelem (zejména prodlení s úhradou 
plateb za služby). V tomto případě má dodavatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši dohodnutých měsíčních plateb za dobu rovnající se výpovědní lhůtě stanovené 
v bodě 2.3. Závazek odběratele uhradit pokuty a vzniklé náklady (zejm. čl. 4) tím není dotčen 
2.5 Smlouva zanikne, je splněna, uhrazením všech závazků odběratele vyplývajících z této smlouvy (včetně pokut, nákladů, vypořádání dle bodu 2.4). 

3. C e n y a p l a t e b n í p o d m í n k y 
3.1 Všechny ve smlouvě uvedené ceny jsou smluvními cenami, ke kterým se při fakturaci přičítá příslušná daň. Odběratel prohlašuje, že byl seznámen s ceníkem dodavatele a 
souhlas! s ním. 
3.2 Dodavatel je oprávněn upravit ceny poskytovaných služeb o míru inflace (index spotřebitelských cen dle metodiky ČSÚ) za období od posledního stanoveni cen, nejméně 
však za období v délce 1 roku. V tomto případě dodavatel na luto skutečnost upozorní v daňovém dokladu, v němž se změna ceny poprvé promítne nebo v dokladu 
předcházejícím. 
Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu dodávky papíru na základě vývoje trhu s kancelářským papírem, přičemž je povinen odběratele upozornil dopisem v předstihu alespoň 1 
měsíce před splatností další již upravené platby dle smlouvy V této lhůtě je odběratel oprávněn vypovědět dodávky papíru doporučeným dopisem nebo emailem a dodávka 
papíru končí dnem, od kterého měla nastat změna ceny. Od tohoto dne platí za jinak nezměněných podmínek cena kopie/výtisku ponížena o cenu dodávky papíru. 
Dodavatel může zvýšit ceny i z jiných důvodů, přičemž je povinen odběratele upozornit doporučeným dopisem v předstihu alespoň 1 měsíce před splatností další již upravené 
platby dle smlouvy. V této lhůtě je odběratel oprávněn smlouvu doporučeným dopisem vypovědět a smlouva konči dnem, od kterého měla nastat změna ceny. Pokud odběratel 
smlouvu nevypoví, má se za to, že změnu ceny akceptuje. 
3.3 V případě, že odběratel překročí ve dvou po sobě následujících zúčtovacích obdobích dohodnutý počet výtisků/kopii za zúčtovací období o více než 20%. je dodavatel 
oprávněn upravit dohodnutou měsíční platbu za služby způsobem odpovídajícím skutečnému počtu výtisků/kopií. Na upravenou měsíční platbu za služby je dodavatel povinen 
odběratele upozornit (mailem, poštou) v předstihu min. 10 dnů před splatností další již upravené platby dle smlouvy. 
3.4 Odběratel je povinen hradit dohodnuté platby včas a v plné výši. Terminy jednotlivých plateb jsou stanoveny v daňovém dokladu - splátkovém kalendáři, nebo ve faktuře. 
Odběratel je povinen poukazovat splátky a jiné platby tak, aby v den splatností byly k dispozici na účtu dodavatele Bankovní spojení je uvedeno na 1 straně smlouvy. Odběratel 
je povinen platby identifikovat variabilním symbolem, který je uveden ve splátkovém kalendáři nebo ve faktuře. 
3.5 Odběratel není oprávněn platby pozastavovat, snižovat či započítávat. Dodavatel má právo určit, který splatný závazek odběratelem bude uhrazen z došlých plateb 
3.6 Při uzavření smlouvy s ujednáním o inkasu plateb přímo z účtu odběratele, je odběratel povinen povolit na tomto účtu inkaso ve výši min. dvou měsíčních splátek nebo jedné 
čtvrtletní. Odběratel je povinen zajistit dostatek prostředků na úhradu plateb inkasem v den jejich splatnosti. Porušení této povinnosti se posuzuje jako prodleni v platbě splátky 
V případě existence splatných pohledávek (včetně jejich příslušenství) dodavatele vůči odběrateli je dodavatel oprávněn provést inkaso těchto pohledávek Dodavatel není 
oprávněn inkasovat platby před datem jejich splatnosti. 
3.7 Odběratel je povinen neodkladně dodavateli oznámit každou skutečnost, která by mohla ohrozil jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy (konkurs, vyrovnání, likvidace 
atd.). 
3.8 Zúčtovacím obdobím se rozumí kalendářní čtvrtletí, není-li dohodnuto jinak. Ke konci tohoto období má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku, odpovídající rozdílu mezi 
skutečně zhotoveným počtem výtisků/kopií a smluvním objemem výtisků/kopii za zúčtovací období samostatným daňovým dokladem Podkladem pro stanovení rozdílu je odečet 
stavu počitadel na zařízení ke konci zúčtovacího období. Odběratel je povinen nahlásit dodavateli stanovenou formou stavy počítadel na zařízení v termínech stanovených na 1. 
straně smlouvy, Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno datum vystavení příslušné faktury/daňového dokladu, a to nejpozději desátý pracovní den, následující po 
provedení odečtu. Pro případ ukončeni smlouvy může být tento poplatek vyúčtován společně s poplatkem za posledni prováděcí období (dílčí plnění) 
3.9 Strany výslovně potvrzují, že nenaplnění dohodnutého minimálního měsíčního počtu kopií nebo výtisků provedeného odběratelem nemá vliv na výši měsíčních plateb, k 
jejíchž placení se odběratelem zavázal na 2. straně smlouvy a nepřihlíží se k němu při vyúčtováni dle bodu 3.8. 
3.10 Spotřebu dodaného materiálu nad rámec vyúčtovaných kopií/výtisků dle stavu počitadel na zařízení dle bodu 3.8 je dodavatel oprávněn kdykoliv v průběhu smlouvy nebo po 
jejím skončení odděleně vyúčtovat za ceny dle platného ceníku 

4. P r o d l e n í a j e h o n á s l e d k y 
4.1 Prodlení s úhradou plateb podle léto smlouvy se má za vážné porušení smluvních podmínek 
4.2 Pro případ prodlení s úhradou plateb se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % (jednoho promile) dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody, která byla 
způsobena prodlením (§ 369 odst. 2 obch. zák.) tím není dotčeno. 
4.3 Smluvní pokuta za každou jednotlivou první upomínku se stanoví ve výši 200 Kč, za další upomínky 500 Kč. Nárok na úhradu smluvní pokuty vzniká předáním upomínky 
poště. Odeslání první upomínky se neprokazuje a započte se vždy k 20, dni prodleni s platbou. Další upomínky se prokazují dokladem o předání doporučené zásilky poště. 
Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti u smluv s inkasem dle bodu 3.6 se stanoví ve výši 200 Kč za každé neprovedené inkaso z důvodů na straně nájemce 
4.4 Je-li odběratel v prodlení s úhradou plateb má dodavatel právo zastavit poskytování služeb a dodávek. 
4.5 Je-li odběratel v prodlení delším než 60 dní s jakoukoliv platbou má dodavatel nárok na plnou a neprodlenou úhradu všech plateb a pokut dle smlouvy a náhradu vzniklých 
nákladů a vzniklé škody, 

5. O s t a t n í u j e d n á n í 
5.1 Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Případné změny či doplňky této smlouvy a jejích všeobecných podmínek 
musí mít písemnou formu a být podepsány k tomu pověřeným zástupcem dodavatele a odběratele. 
5.2 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemnosti se bude používat adresa uvedená v této smlouvě. Listina je považována za doručenou třetí pracovní den po jejím 
podání k poštovní přepravě. 
5.3 Na otázky touto smlouvou výslovně neupravené se použijí ustanovení občanského resp. obchodního zákoníku. 
5.4 Tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídi právním řádem České republiky. Pro veškeré spory mezi dodavatelem a odběratelem se zakládá příslušnost Krajského 
obchodního soudu v Brně resp. Městského soudu v Brně. 
5.5 Pokud by došlo k takové změně zákonů a jiných předpisů, že by to narušilo účel a závaznost této smlouvy, zavazuji se obé stany dodatkem upravit smlouvu tak, aby její smysl 
nebyl omezen. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qqf 6,120 00 Praha 2 

Tel.: • H20 274 813 830 / Fax: + q 2o 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

S M L O U V A O PROVÁDĚNÍ REVIZÍ 

(zákonné revize spotřebičů - RRTV\ Praha 2, Skřetova 44/6) 

ČESKÁ R E P U B L I K A - RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
se sídlem: Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
organizační složka státu 
IČ: 45251002 

v 

DIC: nejsme plátci 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
bankovní spojení: ČNB 
č. účtu: 19223001/0710 
(dále jen „objednatel") 
na straně jedné 

URAĎ RADY 3 

pro rozhlasové 3 televizní vysílání 

g |
L 0

 1 2 -02- 2013 

4 Počet listů: 
Číslo jednací: '). 

ING. FRANTIŠEK ČERVENKA 
se sídlem: Marešova 643/6, Praha 9, PSČ 198 00 
zapsaný v Živnostenském rejstříku č.j. UMCP14-ŽO/10/991/PAT/3 
IČ:47 59 64 81 
DIČ: CZ60 08 05 03 78 
bankovní spojení: ČS 
č. účtu: 0248442339/0800 
(dále jen „dodavatel") 
na straně druhé 

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 

„Smlouvu o provádění revizí" 

I. Předmět plnění 

Předmětem plnění dle této smlouvy je provádění pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 331600 ed.2 
v objektech na adrese Skřetova 44/6 Praha 2 a Bruslařská 959/6, Praha 10 - Hostivař včetně vystavení protokolu 
o revizi na každý zrevidovaný spotřebič, vyhotovení závěrečné revizní zprávy, sledování termínů příští revize. 

II . Čas, místo a obsah plnění 

1. Dodavatel se zavazuje k poskytování služeb spojených s prováděním revizí spotřebičů dle ČSN 331600 
ed2 v termínech dle požadavků legislativy. 

2. Dodavatel bude provádět revize mimo běžnou pracovní dobu tak, aby nedošlo k omezení provozu na 
straně objednatele. 

3. Objednatel umožní přístup do svých prostor, tj . objektu na adrese Skřetova 44/6 Praha 2 a Bruslařská 
959/6, Praha 10 - Hostivař v termínu dle dohody. 

4. První revizní cyklus proběhne v měsíci únoru 2013. 
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I I I . Dohoda o ceně a platbách 

1. Objednatel uhradí dodavatelem vykonané práce: 
revize spotřebičů 35 Kě/kus bez DPH 
revize prodlužovacích přívodů 30 Kě/kus bez DPH 

Vypracování revizní zprávy je zahrnuto v ceně revizí spotřebičů a nebude účtováno nad rámec dohodnuté 
ceny za revizi elektrospotřebičů. 

2. Uvedené ceny jsou smluvní a byly stanoveny dohodou. 
3. Dojde-Ii k prokazatelnému zvýšení nákladů za tyto činnosti, způsobenými vnějšími ekonomickými vlivy, 

budou částky po vzájemné dohodě obou stran patřičně upraveny formou dodatku ke smlouvě. 
4. Faktura bude zaplacena bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura 

musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Pokud faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti uvedené výše, 
je objednatel oprávněn j i do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

5. Přílohou faktury bude zpráva o revizi a soupis revidovaných spotřebičů. 

IV. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním veřejné zakázky, a to i po dobu tří let po ukončení plnění. Zhotovitel 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. 

2. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, pokud platné právní předpisy ukládají některé ze smluvních stran 
povinnost určité údaje zveřejnit či zpřístupnit. 

V. Všeobecná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 6. února 2013 do 28. února 2015 s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
Výpověď počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

2. Za mimopracovní dobu se považuje doba v pracovní dny od 16:00 hodin do 07:00 hodin, o sobotách a 
nedělích a ve dnech státem uznaných jako svátek. 

3. Objednatel se zavazuje umožnit pověřeným zaměstnancům dodavatele přístup do všech prostor 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy. 

4. Obsah jednotlivých bodů této smlouvy může být změněn formou dodatku ke smlouvě po vzájemném 
odsouhlasení obou smluvních stran. 

5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. 

V Praze dne 6. února 2013 V Praze dne 6. února 2013 
I n g . F r a n t i š e k Červenka 
revize-opavy montáže el zař 

Marešova & / 6 , 198 00 Praha Q 

2410-25



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 

Tel.: • 420 274 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

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

a 

PhDr. Jan Kubáček 
Roprachtice 125 
513 01 Semily 
IČO: 72794658 
DIČ: CZ72794658 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako „ smluvní strany " 

tuto 

Smlouvu o dílo 

i. 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v 51. I I I . popsaný předmět plnění za sjednanou 
cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

I I . 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost 
ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat odborný sociologicko - politologický posudek volebního modelu (dále jen 
„posudek"), na jehož základě Česká televize zvala hosty do předvolebního pořadu Otázky V. Moravce 
Speciál (resp. Český rozhlas do pořadu M . Veselovského). 

2. Hlavním cílem posudku bude posouzení sociologických metod, které si ČT a ČRo zvolili, zejména pak 
standardnost těchto metod, vyhodnocení, zda lze vzniklé odchylky považovat ze statistického pohledu za 
únosné či přiměřené. Posudek také zhodnotí, jaké důsledky měla metoda z politologického hlediska. 

3. Nedílnou součástí posudku tvoří: 

• analýza a posouzení zvolených designů výzkumů a volebních modelů - standardnost, přiměřenost 
• posouzení užitých výzkumných nástrojů - dotazníků a dalších dotazovacích pomůcek 
• analýza sběru dat - práce tazatelů a jejich supervize 
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• analýza dat - korektnost a přesnost dodaných výsledků - statistická únosnost vzniklých odchylek od 
reálných výsledků voleb 

• posouzení možného vlivu užitých výzkumů, jejich interpretace a použitých klíčů pro výběr hostů na 
výsledky voleb z pohledu sociologických a politologických konceptů a teorií (především s ohledem na 
pevně nerozhodnuté voliče) 

• doporučení pro výběrová řízení dodavatelů výzkumů a jejich kontrolu 
• doporučení pro výběr vhodného designu výzkumu a volebního modelu pro tento účel, 
• doporučení budoucí metodiky a adekvátního způsobu nakládání, interpretace a využívání výzkumů v 

rámci tohoto typu pořadů. 

IV. 
Termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a to do 6ti týdnů od podpisu této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen sdělit případné připomínky k předmětu plnění této smlouvy písemně na adresu 
zhotovitele - kontaktní adresa: PhDr. Jan Kubáček, Vrchlického 6/286, Praha 5 - Košíře, 150 00 a to 
nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí každého dílčího předmětu plnění dle článku II odst 1, písm. a), b), 
c) této smlouvy. 

3. Pokud objednatel ve sjednané lhůtě své připomínky nesdělí, má se za to, že předmět plnění přijímá bez 
výhrad. 

V. 
Cena 

1. Cena sjednaná za vypracování posudku je 170 000 Kč. Uvedená cena je konečná. Zhotovitel není plátcem 
DPH. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel uhradí cenu za vypracování posudku po vystavení daňového dokladu zhotovitelem. 

2. Daňový doklad bude vystaven po akceptaci posudku ze strany objednatele. 
3. Splatnost daňového dokladuje 14 dní od data jeho doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. 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 objednatel fakturu schválil a 
zavázal se na jejím základě plnit. 

VII . 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Veškeré údaje obsažené v této smlouvě jsou důvěrné. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, pokud platné 
právní předpisy ukládají některé ze smluvních stran povinnost určité údaje zveřejnit či zpřístupnit. 

VIII . 
Sankce 

1. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z účtované částky za každý započatý den prodlení. 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 631 a násl. zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

V Praze dne 4C<LZ#43 V Praze dne 4r,2.£e>/3 

) 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

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

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

v 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
1Č: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen jako objednatel) 

a 

PhDr. Jan Kubáček 
Roprachtice 125 
513 01 Semily 
IČO: 72794658 
DIČ: CZ72794658 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako ,, smluvní strany " 

tento 

Dodatek č. 1 
(ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. února 2013) 

Smluvní strany se dohodli na následující změně článku IV. odst 1 Smlouvy. 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat předmět plnění na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy a to v termínu 29. dubna 2013. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

v Praze dne ^fJ.Ž.<^/J 

I PhDr. Jan/Kubáček 
(zhotovitel) 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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Česká pošta 
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
Číslo 982807-0383/2013 

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za 
poštovní služby 

Číslo 982807-0383/2013 

Česká pošta, s.p. 

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupen/jednající: 
zapsán v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

korespondenční adresa: 
BIC/SWIFT: 
IBAN: 
dále jen "ČP" 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 
47114983 
CZ47114983 
Tomáš Závorka, obchodní ředitel regionu Praha z pověření 
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1 
Československá obchodní banka, a. s. 
100393657/0300 

Poštovní přihrádka 90, 225 90 Praha 025 
CEKOCZPP 

CZ3103000000000100393657 

a 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

se sídlem/místem podnikání: 
v 

IC: 
zastoupen/jednající: 

zapsán/a v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

korespondenční adresa: 

přidělené ID CČK složky: 

Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
45251002 
Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání 
v registru ekonomických subjektů 
Česká národní banka 
19223001/0710 
Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
134843001 

(dále jen "Uživatel") 

Strana 1 (celkem' 5) 
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Česká pošta 
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
Číslo 982807-0383/2013 

1. Předmět dohody 

1.1. Předmětem Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (dále jen "Dohoda") 
je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z používání níže uvedeného výplatního stroje. 
Prostřednictvím výplatního stroje bude uživatel hradit ČP ceny za poštovní služby. 

Dohodou se stanovují podmínky pro úhradu cen poštovních služeb výplatním strojem: 

• značka, typ: FRAMA OFFICEMAIL 203OTC10 

výrobce: XERTEC, a.s. 

výrobní číslo: 362477 

• oprávněný prodejce: Xertec 

• licenční číslo: 81001739 

stav počítadla nespotřebovaného kreditu ke dni nabytí účinnosti Dohody: 0 

1.2. ČP souhlasí s používáním výplatního stroje uvedeného v odst. 1.1. tohoto článku k úhradě cen za 
poštovní služby při splnění této Dohody a Podmínek pro používání výplatních strojů platných ke dni 
podání zásilek (dále jen "Podmínky"). Podmínky pro používání výplatních strojů platné k datu 
účinnosti Dohody jsou Přílohou této Dohody. 

1.3. Kredit bude nastavován dálkově prostřednictvím kreditovacího centra, které provozuje: 

Xertec, a.s. 

na adrese: Kloknerova 24,148 00 Praha 4 - Chodov 

1.4. Způsob úhrady kreditu: Bezhotovostním převodem na účet ČP. 

Číslo účtu: 124693240/0300 

Variabilní symbol: 2812000 

Specifický symbol: 81001739 

Kredit bude nastaven po připsání platby na účet ČP 

1.5. Dohoda se vztahuje na úhradu poštovních služeb uvedených v Podmínkách platných ke dni podání. 

1.6. Výplatní stroj bude umístěn na adrese: Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Identifikační číslo složky - umístění výplatního stroje: 134843001 

1.7. Údržba a opravy výplatního stroje musí být prováděny v souladu s 51. I I I Podmínek. 

Pokud je výplatní stroj vybaven bezpečnostní uzávěrou (plomba, klíč k pojistnému zámku, případně 
jiná uzávěra), musí být touto uzávěrou zabezpečen. V případě, že bude zjištěno ze strany pracovníků 
uživatele nebo ze strany ČP či prodejce, že došlo k porušení bezpečnostní uzávěry, je ČP oprávněna 
odmítnout poskytovat služby do té doby, než bude celá záležitost věrohodně vyřešena. O tomto bude 
sepsán Protokol podepsaný zástupci obou stran Dohody. 

1.8. Poštovní zásilky (dále jen "zásilky") opatřené otiskem tohoto výplatního stroje budou předávány: 

a) výhradně u přepážky pošty: Praha 2, Moravská 1530/9, PSČ 120 00 

v době od: 8:00 do: 16:00 

Strana 2 (celkem 5) 
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Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
Číslo 982807-0383/2013 Česká pošta 

Zjistí-li pošta při zpracování zásilek nesrovnalosti, postupuje podle svého zjištění. Zásilky s 
nedostatečně uhrazenou cenou za službu a zásilky, které nevyhovují poštovním podmínkám, vrátí 
uživateli. Pokud je na zásilce cena za službu uhrazena správně, souhlasí uživatel s úpravou podacích 
dokladů dle dispozic na zásilkách. 

Jsou l i zásilky předávány v uzavřeném obalu, pošta vrátí uživateli obal současně s potvrzenými 
podacími doklady, popř. se zásilkami, na kterých je cena za službu nedostatečně uhrazena nebo 
nevyhovují poštovním podmínkám. 

1.9. Ceny poštovních služeb hrazené prostřednictvím výplatního stroje se uživatel zavazuje hradit dle 
aktuálně platných Poštovních podmínek České pošty, s. p. - Ceníku (dále jen Ceník) ke dni podání. 

ČP si vyhrazuje právo Ceník jednostranně změnit. 

1.10. Kontaktními osobami za Uživatele jsou: 

a) Ing. Michaela Bahounková, tel.: 274 813 830, e-mail: bahounkova.m@rrtv.cz 

b) Ing. Zuzana Melounová, tel. 274 813 830, e-mail: melounova.z@rrtv.cz  

Kontaktními osobami za ČP jsou: 

a) Hančil Michal, vedoucí pošty, tel: 221 595 507 

b) Domečková Ivana, obchodní manažer, tel: 739 534 146, 

1.11. O všech změnách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v tomto článku, bod 10, se budou 
strany Dohody neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání Dodatku. 

2.1. Uživatel je povinen užívat výplatní stroj řádně, tj. v souladu s Dohodou a Podmínkami pro používání 
výplatních strojů platnými ke dni podání zásilek a zabezpečit výplatní stroj proti jeho zneužití. Uživatel 
odpovídá za škody ČP, zaviněné vadným či nesprávným použití výplatního stroje. 

2.2. Uživatel se zavazuje předat kontaktnímu pracovníkovi obchodu ČP uvedenému v čl. 1, odst. 1.10 
Dohody do 3 pracovních dnů od uvedení výplatního stroje do provozu 2 otisky výplatního stroje s 
nulovou hodnotou. 

2.3. Za veškeré škody vzniklé ČP nedodržením povinností dle čl. I I I , odst. 2., 3., 6., 7., 8. a 9. Podmínek 
odpovídá v plné výši uživatel. Plnění povinností dle čl. I I I , odst. 2., 3., 6., 7., 8. a 9. Podmínek se 
zajišťuje smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každé jedno porušení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ČP na náhradu škody. 

2.4. ČP má právo v odůvodněných případech požadovat na uživateli, aby změnil jednotlivé části otisku 
výplatního stroje. Půjde-Ii o změny vyvolané ČP, hradí vzniklé náklady ČP, půjde-li o změny vzniklé 
jinak, hradí náklady uživatel. Uživatel se zavazuje k provedení těchto změn v termínu uvedeném v 
písemné žádosti ČP za podmínky, že mu tato žádost bude doručena nejméně jeden měsíc předem. 
Pokud uživatel tuto povinnost nesplní, má ČP právo odstoupit od Dohody bez nároku uživatele na 
úhradu nákladů na pořízení výplatního stroje. 

2.5. ČP si vyhrazuje právo požadovat na uživateli informace o zůstatku kreditu ve výplatním stroji. 

Uživatel je povinen tyto údaje poskytnout. 

ČP je oprávněna pověřit sběrem těchto údajů kreditovaní centrum uvedené v čl. 1 odst. 1.3 Dohody. 

e-mail: domeckova.ivana@cpost.cz 

2. Ostatní ujednání 
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2.6. Strany se dohodly, že v souvislosti s provozem výplatního stroje a přístupem pověřených pracovníků 
ČP k informacím, týkajícím se výplatního stroje uvedeného v čl. 1 odst. 1.1 Dohody, jakož i ostatních 
údajů: 

a) budou udržovat získané informace v tajnosti, 

b) nebudou poskytovat získané údaje, ani jejich části, v žádné formě třetí straně a nepoužijí je k jiným 
účelům, než je vzájemně dohodnuto, s výjimkou ohlašovací povinnosti. 

3. Odstoupení od Dohody 

3.1. V případě, že uživatel opakovaně jedná v rozporu s ustanoveními této Dohody nebo Podmínek, nebo 
neuhradí smluvní pokutu nebo jinak jedná ke škodě ČP, upozorní jej ČP písemně na toto jednání a 
možné důsledky. Neodstraní-li uživatel nedostatky ve lhůtě uvedené v upozornění, má ČP právo od 
Dohody odstoupit, a to bez nároku uživatele na úhradu nákladů na pořízení výplatního stroje. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Nedílnou součástí Dohody jsou aktuálně platné "Podmínky pro používání výplatních strojů", podepsané 
uživatelem. 

4.2. ČP má právo Podmínky jednostranně změnit. Nebude-li se změnou uživatel souhlasit, má právo 
odstoupit od Dohody, a to bez nároku na úhradu nákladů na pořízení výplatního stroje. 

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

4.3. V případě zániku Dohody je uživatel povinen umožnit ČP, aby pořídila čtyři kontrolní otisky 
výplatního stroje s nulovou hodnotou a protokol o zneplatnění programových otisků výplatního stroje 
zástupci ČP. 

4.4. Částka nespotřebovaného kreditu bude vrácena uživateli do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž uživatel splnil povinnosti dle článku IV, odst. 4 Podmínek a předal ČP podklady k 
závěrečnému vyúčtování. 

4.5. Dohodu lze vypovědět kteroukoliv stranou Dohody bez udání důvodu. Výpověďní doba je 1 měsíc a 
její běh začíná od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně Dohody. 

4.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně Dohody. Vzájemná 
plnění poskytnutá stranami Dohody do odstoupení se nevrací. 

4.7. Strany se dohodly, že dnem doručení písemnosti týkajících se této Dohody, pokud není prokázán jiný 
den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u 
provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. V případě, 
že provozovatelem poštovních služeb je ČP, strany se dohodly, že se použijí Poštovní podmínky ČP 
platné pro danou poštovní službu. 

4.8. Práva a povinnosti z této Dohody přecházejí na právní nástupce stran Dohody. 

4.9. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami Dohody. 

4.10. Vztahy neupravené touto Dohodou se řídí platným právním řádem ČR. 

4.11. Nedílnou součástí Dohody jsou následuj ící Přílohy: 

- Podmínky pro používání výplatních strojů 

4.12. K uzavření Dohody budou předloženy následující podklady: 
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- Souhlas příslušného pracoviště obchodu ČP s používáním předloženého otisku VS 

- Vzor schváleného otisku VS 

- Kopie výpisu z Obchodního rejstříku 

4.13. Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

4.14. Dohoda může být měněna pouze dohodou obou stran, která musí mít písemnou formu číslovaného 
dodatku k Dohodě, podepsaného oběma stranami Dohody. 

V Praze dne 15.2.2013 V Praze dne 

Za ČP: Za Uživatele: 

Tomáš Závorka Ing. Petr Bartoš 

vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání 

obchodní ředitel regionu Praha z pověření 

Česká pošta , s.p. 
Politických vězňů 909/4 

225 99 Praha 1 251 
IČ: 47114983 DIČ: CZ47114983 
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Příloha č. 1 - Podmínky pro používání výplatních strojů 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 (dále jen „ČP"), jako držitel poštovní licence 
a subjekt oprávněný k provozování poštovních služeb, přebírá od Uživatele poštovní zásilky (dále 
jen „zásilka") za účelem poskytnutí jím zvolené poštovní služby. V případě používání výplatního 
stroje k úhradě cen za poštovní služby je Uživatel povinen uhradit cenu této služby před předáním 
zásilky. 

2. Podmínky pro používání výplatních strojů (dále jen „Podmínky") jsou nedílnou součástí Dohody 
o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (dále jen „Dohoda"). 

3. Dohoda může být uzavřena pouze pro používání výplatních strojů na dálkové kreditování, které byly 
zakoupeny nebo pronajaty u oprávněného prodejce v ČR. Dohoda nebude uzavřena za předpokladu 
nesplnění podmínky uvedené v předchozí větě. 

4. Přehled oprávněných prodejců (dále jen „prodejce") výplatních strojů pro použití v poštovním 
provozu (dále jen „výplatní stroje") v ČR k 1. 4. 2011: 

Značka výplatního stroje: Prodejce: 

NEOPOST EVROFIN Int. spol. s r. o. 

FRANCOTYP - POSTALIA Franco-Post CZ s. r. o. 

FRANCOTYP - POSTALIA Dr. Jaroslav Barták - ALBACON 

FRAMA XERTEC a.s. . ř j 

PITNEY BOWES SpeedCard s.r.o. 

5. Dohodu s Uživatelem výplatního stroje uzavírá za ČP příslušné pracoviště obchodu. 

6. Ceny poštovních služeb, které lze hradit prostřednictvím výplatního stroje jsou uvedeny 
v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb, 
poskytovaných Českou poštou, s.p.(dále jen „Ceník"), platných v den podání zásilky. 

7. V případě ukončení smluvního vztahu ČP vrátí Uživateli částku nespotřebovaného kreditu převodem 
na bankovní účet Uživatele. 

1. 

Článek II 
Orážení a podávání zásilek 

Otiskem výplatního stroje mohou být uhrazeny všechny vnitrostátní a mezinárodní základní poštovní 
služby, které ČP poskytuje na základě a v rámci poštovní licence jako služby osvobozené od DPH 
(včetně doplňkových služeb a příplatků), v souladu s platnými Poštovními podmínkami České pošty, 
s.p. - Základní poštovní služby, a jejichž seznam je také uveden v Ceníku. 

Otiskem výplatního stroje nemohou být hrazeny ostatní poštovní a nepoštovní služby (tj. služby 
podléhající DPH). 

2. Zásilky oražené výplatním strojem a srovnané podle adresní strany se předávají na dohodnuté poště 
způsobem a za podmínek uvedených v Dohodě. Podávat zásilky u jiné pošty lze jen výjimečně a po 

v 

předchozím souhlasu CP. 
Z provozních důvodů má ČP právo po předchozím projednání s Uživatelem dohodnutou poštu trvale 
nebo dočasně změnit. Příslušné pracoviště obchodu ČP vyhotoví o této změně dodatek k Dohodě. 
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Zásilky s nedostatečně uhrazenou cenou za službu, zásilky, na kterých datum v otisku výplatního 
stroje nesouhlasí s datem jejich podání, a zásilky, na kterých je otisk výplatního stroje nečitelný, 
budou Uživateli vráceny. Zásilky opatřené otiskem výplatního stroje nelze vhazovat do poštovních 
schránek (s výjimkou zásilek označených „ODPOVĚĎ"). 

3. Pro otisk výplatního stroje musí být použita výhradně razítkovací červená fluorescenční barva, 
kterou dodává prodejce výplatních strojů. Štoček, resp. tisková hlava výplatního stroje, musí být 
udržován v čistotě tak, aby otisky výplatního stroje na zásilkách byly čitelné. 

4. Na každé zásilce může být v pravém horním rohu adresní strany zásilky pouze jeden otisk výplatního 
stroje. Další otisky lze na zásilku umístit jen tehdy, jestliže nebudou vadit zřetelnosti adresy 
a údajům pošty a jestliže se nebudou s ostatními otisky navzájem překrývat, a to ani zčásti. Na 
zásilky lze lepit lístky (samolepky) s otiskem výplatního stroje. V případě, že otisk výplatního stroje 
se omylem otiskne na zadní stranu obálky, uvede se na její přední straně poznámka „Otisk 
výplatního stroje na zadní straně". 

5. Na zásilku je dovoleno uvádět pouze jednu adresu Odesílatele, na níž budou zásilky v případě 
nedoručitelnosti vráceny. Zásilky, z nichž není zřejmé, kdo je jejich Odesílatelem, pošta nepřijme. 

V případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako 
zprostředkovatel podání, je úprava zásilek následující: 

a) v otisku výplatního stroje je uveden pouze jeho název nebo logo, případně obojí, avšak bez 
adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele, 

b) Uživatel je označen pouze licenčním číslem v otisku poštovního denního razítka a na zásilce je 
uvedena adresa Odesílatele, 

c) příslušné pracoviště obchodu ČP může vydat souhlas s používáním otisku výplatního stroje, 
který obsahuje údaje o skutečném Odesílateli zásilek, avšak z otisku musí být zřejmé, kdo je 
Uživatelem výplatního stroje. 

Uživatel je povinen zajistit, aby na podací stvrzence či podacím archu u zapsaných zásilek byl 
uveden Odesílatel shodný s Odesílatelem na zásilkách. 

6. Do vnitrostátních zásilek se mohou vkládat obálky nebo kartónové lístky (dopisnice) již opatřené 
otiskem výplatního stroje, aby je příjemce použil k odeslání odpovědi. Takové zásilky musí být nad 
označením adresáta opatřeny výraznou poznámkou „ODPOVĚĎ". Platnost otisku výplatního stroje 
na těchto zásilkách je maximálně 3 měsíce od data uvedeného na zásilce. Používání obálek 
s okénkem pro tyto účely není dovoleno. 

Článek III 
Uvedení výplatního stroje do provozu, jeho opravy a údržba 

1. Úprava a obsah otisku výplatního stroje podléhají schválení příslušným pracovištěm obchodu ČP. 
Otisk výplatního stroje musí obsahovat: 

a) označení Uživatele (název, případně logo a úplnou adresu, s výjimkou podle ČI. I I , bod 5, písm. 
b), Podmínek), 

b) otisk poštovního denního razítka, jehož součástí je licenční číslo, 

c) rámeček s logem ČP, nápisem ČESKÁ REPUBLIKA a hodnotou ceny za službu. 

Licenční číslo ČP přidělí prodejci. Programovou tvorbu a instalaci otisku výplatního stroje, resp. 
instalaci štočku, může provést pouze prodejce, popř. jeho pověřený zástupce. 
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Součástí otisku výplatního stroje může být např. poznámka „Doporučené" apod., kdy uvedená 
poznámka musí být v souladu s užívaným názvoslovím uvedeným v Poštovních podmínkách České 
pošty, s.p. 

Při nedodržení předepsaných náležitostí nebude otisk výplatního stroje schválen k použití. 
V případě, že otisk výplatního stroje obsahuje jen název, případně logo Uživatele nebo pouze 
licenční číslo Uživatele, musí být úplná adresa Odesílatele uvedena přímo na zásilkách. Součástí 
otisku výplatního stroje mohou být propagační texty. Uživatel může používat více otisků výplatního 
stroje s různou legendou (viz ČI. I I , bod 5, těchto Podmínek), jejich úprava i obsah však vždy 
podléhají schválení příslušným pracovištěm obchodu ČP. 

Uživatel výplatního stroje si veškeré náklady spojené se zajištěním otisku výplatního stroje hradí 
sám. 

2. Uživatel se zavazuje předat ČP do 3 pracovních dnů od data uvedení výplatního stroje do provozu 
2 otisky výplatního stroje s nulovou hodnotou. Prodejce vybaví každý výplatní stroj uvedený do 
provozu servisní knihou, kterou je Uživatel povinen vždy předkládat k provedení příslušných 
záznamů a na vyžádání ČP ke kontrole. 

3. Provoz výplatního stroje může být ukončen z důvodu skončení účinnosti Dohody (dohodou, 
uplynutím sjednané doby, odstoupením nebo výpovědí), nebo z technických důvodů generujících 
požadavek na ukončení Dohody (zničení VSZ, neopravitelná závada apod.). O této skutečnosti jsou 
obě strany dohody povinny: 

- se předem informovat a 

- následně sepsat Protokol o ukončení používání výplatního stroje. 

4. Údržbu části výplatního stroje pod plombou nebo jinou uzávěrou mohou provádět výhradně 
prodejcem výplatních strojů pověřené firmy nebo servisní pracovníci. Ostatní údržbu výplatního 
stroje, např. udržování povrchu výplatního stroje v čistotě, čištění štočku nebo tiskové hlavy 
a doplňování razítkovací barvy, může provádět Uživatel výplatního stroje sám, nebo provedení této 
vnější údržby může zadat kterékoliv jiné, i nepověřené, odborně způsobilé firmě nebo osobě. 
Uživatel je povinen alespoň lx ročně, pokud nebude výplatní stroj v této době opravován, umožnit 
zástupci prodejce servisní prohlídku stroje, a to na náklady Uživatele. 

5. Opravy a údržbu části výplatního stroje pod plombou nebo jinou uzávěrou, náhradní díly i ostatní 
spotřební materiál a programové úpravy si objednává Uživatel výplatního stroje pouze u prodejce na 
vlastní náklady. 

6. Uživatel je povinen uvědomit ČP o každé potřebě oprav či jiných zásahů do výplatního stroje, pokud 
k jejich provedení bude třeba porušit plombu či jinou uzávěru. 

Každá oprava, údržba apod. musí být zapsána do servisní knihy, zápis provede servisní technik. 

7. Uživatel je povinen oznámit ČP ukončení prací podle bodu 6 tohoto článku Podmínek a umožnit 
zástupci ČP ověření zůstatku kreditu výplatního stroje. ČP má právo Uživateli vyúčtovat k zaplacení 
částku, která prokazatelně nebyla z kreditu výplatního stroje z důvodu poruchy odečtena. Uživatel je 
povinen, po předchozím odsouhlasení, vyúčtovanou částku uhradit v dohodnuté lhůtě splatnosti. 

8. Uživatel není oprávněn provádět jakýkoliv zásah do mechanismu výplatního stroje definovaného 
v ČI. I , bod 1, Dohody. Zvláště pak není oprávněn zasahovat do pojistných zámků, plomb, či jiné 
uzávěry. Zjistí-li Uživatel jakýkoliv neoprávněný zásah do mechanismu, pojistných zámků, plomb 
nebo jiné uzávěry, je povinen o tom uvědomit neprodleně telefonicky ČP a prodejce. 

9. V případě odcizení nebo zničení výplatního stroje je Uživatel povinen tuto skutečnost oznámit ČP 
ihned po jejím zjištění. Za veškeré prokázané škody vzniklé ČP neoprávněným používáním 
výplatního stroje odpovídá v plné výši Uživatel. 
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10. Uživatel výplatního stroje je oprávněn jej přemístit na jiné místo pouze na základě uzavřeného 
Dodatku k příslušné Dohodě. 

11. Uživatel je povinen umožnit nebo zajistit ve své pracovní době přístup do místnosti, kde je stroj 
umístěn, pracovníkům ČP (případně jiné ČP pověřené organizaci) k provedení kontroly a prohlídky 
výplatního stroje a ověření zůstatku kreditu. Uživatel je povinen vždy předkládat servisní knihu 
výplatního stroje, aby mohl být proveden záznam o kontrole, opravě, případně dalších činnostech 
souvisejících s provozem výplatního stroje. 

Článek IV 
Nastavení kreditu výplatného 

1. Uživatel výplatního stroje hradí ČP požadovanou částku kreditu na účet ČP, který je veden 
u Československé obchodní banky, a. s. a je specifikován v Dohodě. 

Pro rozlišení každé jednotlivé platby je Uživatel povinen použít následující symboly přidělené 
příslušným pracovištěm obchodu ČP a uvedené v Dohodě: 

- variabilní symbol a 

- specifický symbol - licenční číslo. 

2. Po ověření údajů příslušné kreditovací centrum zajistí nastavení kreditu způsobem podle typu 
výplatního stroje a systému kreditování. 

3. V případě zničení výplatního stroje vrací ČP nespotřebovaný kredit jen tehdy, je-li možné výši 
nespotřebovaného kreditu prokazatelně zjistit. V případě odcizení výplatního stroje ČP 
nespotřebovanou část kreditu nevrací. 

4. Kredit za nepodané zásilky, které byly opatřeny otiskem výplatního stroje, vrací ČP jen na písemnou 
žádost Uživatele. Datum v otisku nesmí být starší než dva pracovní dny a Uživatel musí předat ČP 
celou obálku. Pokud je cena služby hrazena otiskem výplatního stroje na adresních lístcích, etiketách 
apod., vrací ČP kredit jen v případě, že předané nosiče s otiskem výplatního stroje nebyly nalepeny 
na zásilky. 

Kredit za nepodané zásilky označené „ODPOVĚĎ" podle ČI. I I , bod 6, těchto Podmínek, ČP 
nevrací. 

Platí od 1. 4. 2011 Česká pošta, s.p. 

Potvrzení o seznámení  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Podmínkami pro používání výplatních strojů. 

V 7^2<z dne ¿2?. Zojg 

Uživatel výplatního stroje 

11-089 
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