
Obchodně důvěrné

Číslo smlouvy objednatele: 4101337716 
Číslo smlouvy poskytovatele: 2276/2016/HS/VZKÚ

SMLOUVA O REKLAMNÍM PARTNERSTVÍ
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

ČEZ, a. s.
se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
zastoupená: Mgr. Michaela Žemličková, MBA, manažerka útvaru

marketing
Ing. Petr Beneš, vedoucí útvaru nákup režijní služby 
a materiál

osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických:

IČO: 452 74 649
DIČ: CZ45274649
bankovní spojení: ¡ - r ■ ■ ■ ?  - r c-
číslo účtu:

ČEZ, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581

(dále jen „objednatel“) 

a

Statutární město Ostrava
se sídlem: 
zastoupen: 
osoba oprávněná 
pro jednání technická:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel ')

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

00845451
CZ00845451 6ř

společně též jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana"

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu o reklamním partnerství (dále jen „smlouva").
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Článek I.
Účel a předmět plnění

1. Účelem plnění je zlepšení povědomí o objednateli a propagace projektu 
Elektromobilita/obchodní firmy objednatele v souvislosti s nasazením a 
provozem 2 elektromobilů (dále také „vozidla“) v režimu referentských vozidel 
vždy po dobu 36 měsíců od data nasazení daného vozidla do provozu formou 
umístění reklamního sdělení na těchto vozidlech. Poskytovatel se zavazuje vozidla 
nasadit do provozu nejpozději v lednu 2017. Přesný den nasazení vozidel se 
poskytovatel zavazuje objednateli písemně oznámit. V případě, že nebudou všechna 
vozidla nasazena do provozu v jeden den, platí, že lhůta 36 měsíců běží ode dne 
nasazení posledního vozidla do provozu.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli propagaci a reklamu, a to
v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a její Příloze č. 1 (dále také
„plnění“) a objednatel se zavazuje zaplatit za takto řádně poskytnuté plnění sjednanou 
smluvní cenu.

3. Poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění použít logotyp poskytovatele dle přílohy 
č. 1 této smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou po dobu trvání této smlouvy.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je oprávněn se souhlasem objednatele poskytovat plnění
i prostřednictvím odborně způsobilé třetí osoby, přičemž odpovídá jako by plnění
poskytoval sám.

2. Objednatel se zavazuje zajistit v den uvedení vozidel do provozu umístění reklamního 
sdělení ve formě polepů na karosérii vozidel dle přílohy č. 2 této smlouvy. Výrobu 
reklamy ve formě polepů rovněž zajistí objednatel na své náklady. Poskytovatel se 
zavazuje informovat objednatele o datu nasazení vozidel do provozu min. 3 týdny 
předem. Pro vyloučení pochybností opravy polepů zajišťuje na své vlastní náklady 
poskytovatel.

3. Nejpozději do 15 dnů od ukončení této smlouvy se objednatel zavazuje neklamní 
sdělení odstranit z karosérie na své náklady tak, aby nedošlo k poškození vozidel.

4. Místem zajištění umístění a odstranění reklamního sdělení na karosérii vozidel je 
AUTOBOND GROUP a.s., Krmelínská 773/10, 720 00 Ostrava.

5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy v nejvyšší možné kvalitě, 
s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnou právní úpravou, 
touto smlouvou a dle objednatelem dodaných brandových vzorů.

6. Objednatel je oprávněn prověřit, že plnění probíhá v požadovaném rozsahu a kvalitě, 
poskytovatel se zavazuje mu takové prověření na požádání vždy bezodkladně umožnit.

7. Objednatel je oprávněn využít jakýchkoliv výstupů spojených s poskytnutým plněním, 
např. plakátů, bannerů, letáků, filmové dokumentace a fotodokumentace pořízené 
poskytovatelem nebo třetí osobou podle této smlouvy pro své potřeby (např. mediální
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a reklamní), k čemuž mu poskytovatel podpisem této smlouvy postupuje veškerá práva 
a uděluje výslovný souhlas.

8. Nesplňí-li poskytovatel plnění sjednané v této smlouvě v požadovaném rozsahu, je 
povinen objednateli neprodleně nabídnout poskytnutí adekvátního náhradního plnění. 
V případě, že nebude možno takové náhradní plnění poskytnout nebo objednatel 
takové náhradní plnění odmítne, je poskytovatel povinen poskytnout objednateli slevu 
z ceny plnění, a to ve výši odpovídající míře neplnění. Pokud nedojde mezi smluvními 
stranami k dohodě o slevě z ceny plnění, bude její výše určena soudním znalcem, 
přičemž veškeré náklady s tím spojené nese v plné výši poskytovatel. Požadovaným 
rozsahem se míní provoz všech vozidel po dobu trvání smlouvy a ve vizualizaci dle 
Přílohy č. 2.

9. Objednatel má právo předmět plnění kontrolovat nebo zařídit jeho prohlídku, a to i ve 
stavu jeho rozpracovanosti. Zjistí-li objednatel v průběhu realizace plnění této smlouvy, 
že poskytovatel provádí plnění v rozporu s platnou právní úpravou, ustanoveními této 
smlouvy, její přílohou a individuálními pokyny objednatele, je poskytovatel povinen na 
žádost objednatele neprodleně, nejpozději do následujícího dne, zjednat nápravu 
a nadále provádět plnění řádným způsobem.

10. Věci a služby, které jsou potřebné k řádné realizaci plnění této smlouvy a k jejichž 
opatření není dle smlouvy výslovně zavázán objednatel, je povinen zajistit na vlastní 
náklady poskytovatel, včetně případné autorskoprávní ochrany, spočívající v zajištění 
výslovného souhlasu autora, popř. autorů, s postoupením majetkových práv ke 
zhotovené věci, kterou poskytovatel nezhotovuje, na objednatele. Poskytovatel je 
povinen s předměty zhotovenými dle této smlouvy nakládat jen v souladu s touto 
smlouvou. Nebezpečí škody na těchto věcech nese poskytovatel, který se zavazuje 
neprodleně škody na věcech odstranit nebo poškozené věci nahradit nepoškozenými.

11. Poskytovatel se zavazuje předložit objednateli jednou ročně v termínu do 31.12. 
kompletní dokumentaci plnění. Předání a převzetí této dokumentace potvrdí osoba 
oprávněná k jednání za objednatele ve věcech technických na předávacím protokolu. 
Neuplatní-li objednatel písemně ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů k převzaté 
dokumentaci žádné námitky, má se za to, že plnění bylo poskytnuto řádně v souladu 
s touto smlouvou a bez jakýchkoli vad či jiných nedostatků. Součástí musí být 
kompletní dokumentace plnění, prokazující jeho řádné splnění (fotodokumentace atd.). 
Tato kompletní dokumentace bude vedle její listinné podoby objednateli přidána, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak, i v elektronické podobě na USB flash disku. 
Detailnější podmínky prokázání řádného splnění této smlouvy pro poskytovatele 
závazné jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III.
Cena plnění, platební a fakturační podmínky
1. Smluvní strany sjednávají za poskytnutí plnění dle této smlouvy poskytovatelem 

smluvní pevnou cenu ve výši 1 500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) bez 
DPH za propagaci dle čl. I této smlouvy na jednom vozidle a za jeden měsíc.

2. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním.
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Smluvní strany si sjednávají roční fakturační období. Smluvní cena bude fakturována 
vždy za příslušný kalendářní rok s DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) 
k 31.12. daného kalendářního roku nebo s DUZP k poslednímu dni platnosti smlouvy, 
pokud tento den nastane dříve než 31.12. daného kalendářního roku. Smluvní cena za 
každé fakturační období bude objednatelem uhrazena na základě faktury (daňového 
dokladu) vystavené poskytovatelem do patnácti (15) kalendářních dnů po řádném 
splnění předmětu plnění této smlouvy a jeho protokolárním převzetí dle čl. II. odst. 8. 
této smlouvy. Ktéto částce bude poskytovatelem připočtena DPH dle platné právní 
úpravy.

Má-li plnění vady a objednatel nepožaduje jinou nápravu, zavazuje se poskytovatel 
poskytnout objednateli slevu přiměřenou závažnosti zjištěných nedostatků, proti kterým 
vznesl objednatel námitky podle čl. II. odst. 8 této smlouvy. Výše slevy bude před jejím 
vyúčtováním oběma smluvními stranami projednána.^V případě, že se smluvní strany 
na výši slevy nedohodnou, bude stanovena soudním znalcem, přičemž veškeré 
náklady s tím spojené nese v plné výši poskytovatel.

Faktura musí mít náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 a § 29 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí 
obsahovat číslo této smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury bude 
předávací protokol (čl. II. odst. 11. smlouvy).
Dále musí faktura obsahovat:
a. označení faktury a její číslo;
b. obchodní firmy, sídla, IČO a DIČ smluvních stran;
c. důvod fakturace, popis plnění;
d. bankovní spojení smluvních stran;
e. fakturovanou částku;
f. daňové náležitosti;
g. datum vystavení, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti;
h. datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktury musí být vyhotoveny v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na 
standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, scanovatelném 
(kopírovatelném) černobíle, bez ztráty informační hodnoty a čitelnosti nebo 
v elektronické podobě (ve formátu PDF nebo PDF/a), přičemž každý takto vystřený 
doklad pro objednatele bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument, který bude 
opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, založenou 
v době přijetí faktury na platném certifikátu akreditované certifikační autority, ve smyslu 
zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Akceptovatelné je rovněž 
zaslání nepodepsaných faktur, pokud budou zaslány e-mailem, podepsaným podle 
výše uvedených pravidel.

Faktury jsou splatné ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení objednateli na adresu: ČEZ, a. s., 28. října 3123/152, 702 00 
Ostrava. Adresa pro příjem faktur v elektronické podobě je: podatelna@cez.cz.
Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet poskytovatele 
uvedený v této smlouvě. Tento bankovní účet poskytovatele musí být bankovním 
účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným
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způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze 
provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením 
prokazatelně doručeným objednateli, nej později spolu s příslušnou fakturou. Toto 
sdělení musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Změna 
bankovního spojení musí splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o bankovní účet 
vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být 
zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

10. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v den splatnosti dal 
příkaz své bance k zaplacení fakturované částky.

11. Objednatel je oprávněn vrátit poskytovateli přede dnem splatnosti bez zaplacení 
fakturu, která nemá náležitosti dané touto smlouvou nebo vykazuje jiné závady. 
Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli písemně zároveň s vrácenou fakturou. 
V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen fakturu včetně jejích příloh 
opravit nebo vyhotovit novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
doba splatnosti faktury. Nová doba splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů 
začíná běžet ode dne doručení faktury doplněné, opravené nebo nově vyhotovené 
s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.

12. V případě, že dle § 109 zákona o DPH, bude objednatel jako příjemce plnění ručit za 
nezaplacenou daň z tohoto plnění, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané 
hodnoty za poskytovatele přímo správci daně poskytovatele za účelem zvláštního 
způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby objednatel 
poskytovatele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení 
pohledávky poskytovatele za objednatelem o příslušnou částku daně a poskytovatel 
tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.

13. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli pohledávky z této smlouvy lze postoupit výlučně 
s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Součástí souhlasu 
s postoupením pohledávky musí být dohoda smluvních stran o způsobu úhrady daně 
z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se postupovaná pohledávka váže tak, aby 
došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu 
ustanovení § 109 zákona o DPH. Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas 
s postoupením pohledávky odepřen.

Článek IV.
Antikorupční ujednání

1.

2.

Objednatel vyžaduje, aby poskytovatel při poskytování reklamy dle této smlouvy 
dodržoval nejvyšší etické principy včetně protikorupčního jednání.

Smluvní strany pro dosažení tohoto účelu definují dále uvedený pojem:

„korupční jednání" znamená nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či 
přijetí, jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychiit řízení poskytnutí nebo 
přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo 
nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena 
statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli
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funkci rozhoduje za nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či 
veřejném sektoru), za účeiem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo 
zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek či uzavření a 
realizace této smlouvy

3. Poskytovatel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby jak jsou definovány v § 74 a 
násl. zák. č. 90/2012 Sb., dále jen „Zákona o obchodních korporacích“ se budou řídit 
těmito protikorupčními zásadami.

4. Poskytovatel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle § 74 Zákona o obchodních 
korporacích, pro něho osobou ovládající, o dodržování těchto zásad vůči objednateli.

5. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět touto smlouvu, pokud shledá, že 
poskytovatel, příp. jeho ovládající či jím ovládaná osoba, se po realizaci této smlouvy 
přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil/a korupčního jednání a nepřijal/a 
žádné včasné a uspokojivé opatření k nápravě.

Článek V.
Ochrana informaci

1. Smluvní strany se dohodly, že informace se nepovažují za důvěrné informace a osoby,
kterým budou zpřístupněny, nemají žádný závazek s ohledem na jejich utajení
v případě, že splňují jednu z následujících podmínek:

a. Byly osobám, kterým budou poskytnuty, prokazatelně známé již před uzavřením této 
smlouvy a tyto osoby nebyly povinny je chránit před zpřístupněním třetí osobě,

b. osoby, kterým budou poskytnuty, je prokazatelně legálně obdržely od třetí strany 
bez omezení a porušení této smlouvy,

c. osoby, kterým budou poskytnuty, je vytvořily nezávisle za podmínky, že osoba nebo 
osoby, které je vytvořily, nemají přístup k důvěrným či tajným informacím stran,

d. jde o zpřístupnění státním orgánům na základě požadavku státního orgánu a osoby, 
kterým budou poskytnuty, zajistí, aby se s takovými informacemi zacházelo jako 
s obchodním tajemstvím,

e. povinnost zveřejnění vyplývá ze zákona,

2. Smluvní strany si navzájem ujednávají, že v případě, že je jakékoli straně uloženo 
soudem nebo správním orgánem sdělení důvěrné informace, je tato strana povinna 
o takové žádosti nebo výzvě bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu a tato 
strana je oprávněna důvěrnou informaci nebo její část sdělit pouze poté, co učiní 
nezbytná opatření, aby nedošlo ke zneužití nebo jinému zpřístupnění důvěrné informace 
třetím osobám.

3. Smluvní strana, která poruší povinnost chránit důvěrné informace, sjednanou v této 
smlouvě, odpovídá druhé straně za škodu v plné výši, a to bez ohledu na zavinění.

4. Žádné veřejné prohlášení týkající se této smlouvy nesmí být učiněno bez předchozího 
písemného souhlasu druhé strany s textem takového prohlášení.

5. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá smluvní strana povinna vrátit druhé smluvní 
straně všechny poskytnuté materiály, potřebné k poskytnutí služeb, které byly označeny
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jako důvěrné, včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše 
protokol.

Článek VI.
Ukončení smlouvy

Smlouva zaniká:
1. písemnou dohodou smluvních stran;
2. uplynutím doby, na kterou byla sjednána;

3. výpovědí s okamžitou účinností dané druhou smluvní stranou v případě vydání 
rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění, na druhou smluvní stranu;

4. písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran (i bez uvedení důvodu) s dvouměsíční 
(2) výpovědní lhůtou, která začne běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně.

5. odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v těchto případech:

a. porušení povinností stanovených v ČI. IV. nebo čl. V. této smlouvy poskytovatelem 
(tedy zejména pokud poskytovatel sám naplní znaky korupčního jednání popsané 
v čl. IV výše, dále pokud poruší závazek zajišťovat utajení důvěrných informací 
apod.);

b. prodlení poskytovatele se zahájením řádného poskytování plnění dle této smlouvy 
v rozsahu dle Přílohy č. 1 ve sjednaném termínu z důvodů neležících na straně 
objednatele, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) kalendářních 
dnů po doručení písemného upozornění objednatele;

c. vadné poskytování plnění poskytovatelem z důvodů neležících na straně 
objednatele dle této smlouvy, pokud poskytovatel nezjednal 
i přes písemné upozornění objednatele doručené poskytovateli nápravu ve sjednané 
lhůtě, která nebude kratší než 15 kalendářních dnů;

6. Odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v těchto případech:
a. porušení povinností stanovených v čl. V. této smlouvy objednatelem (tedy zejména 

pokud objednatel poruší závazek zajišťovat utajení důvěrných informací apod.);

b. prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury po dobu delšj než 
třicet (30) kalendářních dní,

7. Účinky odstoupení od smlouvy dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy, které musí být 
řádně odůvodněno, nastávají dnem prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení druhé smluvní straně.

8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady 
škody, ochrany informací a dalších ustanovení této smlouvy, která podle dohody 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že ukončením této smlouvy zaniká 
poskytovateli povinnost poskytovat plnění dle předmětu této smlouvy a objednateli 
uhrazovat za toto plnění smluvní cenu, tedy i v případě odstoupení od smlouvy podle 
odst. 5 a 6 tohoto článku zaniká poskytovateli povinnost poskytovat plnění dle předmětu 
této smlouvy a objednateli hradit za toto plnění smluvní cenu.
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Článek VII.
Sankční ujednání, úrok z prodlení

1. V případě, že poskytovatel nesplní svou povinnost dle čl. I odst. 2 této smlouvy 
a Přílohy 1 poskytovat objednateli v této smlouvě specifikovaná data o provozu vozidel 
v termínu stanoveném v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat 
a poskytovatel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každé 
takové porušení povinnosti.

2. Pro případ nezaplacení bezvadné faktury do dne splatnosti je poskytovatel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý 
den prodlení, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek Vlil.
Odpovědnost za újmu

1. Každá ze smluvních stran odpovídá za újmu, která vznikla druhé smluvní straně 
porušením jejích povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými 
právními předpisy.

2. Smluvní strany tímto výslovně vzájemně vůči sobě ujednávají povinnost nahradit 
případnou nemajetkovou újmu její náhradou v penězích, zejména pak újmu vzniklou 
porušením této smlouvy, nebo právního předpisu, které by mělo za následek ohrožení, 
nebo poškození dobrého jména druhé smluvní strany.

3. Obě smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se 
předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenší.

4. Žádná ze smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého 
ustanovení této smlouvy, pokud jí splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (dále též jako „vyšší moc“).

5. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost, nebo která s přihlédnutím ke všem 
okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost založenou touto smlouvou, nebo která 
se dozví o okolnosti vyšší moci, bránící plnění povinnosti dle této smlouvy, je povinna 
oznámit písemně druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude 
bránit v plnění povinnosti a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána** bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy se povinná 
smluvní strana o překážce dověděla nebo při náležité péči dovědět mohla. Druhá 
smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. Stejným způsobem musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení 
okolností vyšší moci bránících splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8



Obchodně důvěrné

Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a uzavírá se na dobu 36 měsíců ode dne nasazení do provozu druhého ze 
dvou vozidel. Nasazení vozidel do provozu bude písemně potvrzeno poskytovatelem.

2. Po dobu účinnosti této smlouvy se poskytovatel zavazuje neuzavřít smlouvu o reklamě 
a propagaci či jinou obdobnou smlouvu s žádným subjektem, který by byl vůči 
objednateli v postavení soutěžitele (tj. zejm. „konkurenční firmou“).

3. V případě rozšíření počtu vozidel nebo prodloužení doby jejich nasazení za horizont 36 
měsíců se poskytovatel zavazuje přednostně jednat o pokračování či rozšíření v této 
smlouvě sjednané spolupráce s objednatelem.

4. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, s výjimkou změny osob 
oprávněných k jednání za smluvní strany ve věcech technických, která bude 
prováděna písemným oznámením těchto osob s jeho následným potvrzením 
příjemcem.

5. Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, pokládají se 
písemné projevy za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručeny jedním 
z následujících způsobů:
a. osobním doručením;

b. doporučeným dopisem;
c. prostřednictvím kurýra;

d. faxem s dokladem o tom, že byl druhé smluvní straně doručen;
e. e-mailem s dokladem o tom, že zpráva byla druhé smluvní straně doručena.

6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními 
občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je sepsána v pěti (5) stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nichž objednatel obdrží po podpisu dvě (2) a poskytovatel tři (3) vyhotovení.

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasí s jejím obsahem, 
že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážně míněné a svobodné 
vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada 
města usnesením č. 04645/RM1418/66 ze dne 30.08.2016, kterým bylo rozhodnuto 
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Elektromobily -  operativní leasing", 
poř. č. 106/2016.

10. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude 
v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy 
(www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
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11. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Vizualizace vozidel.

V Praze, dne l  6. IX. ¿016 V Ostravě, dne £ 2 "09“ 2016

Za objednatele: Za poskytovatele:^
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Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli plnění v následujícím rozsahu:

Plnění Termín / rozsah Předání dokumentace dle čl. II. 
odst. 8 této smlouvy

Reklama
na
vozidlech

Po celou dobu trvání smlouvy, rozsah 
dle Přílohy 2

Poskytovatel doloží fotodokumentaci 
prokazující umístění logotypu/loga 
objednatele a popis k jednotlivým 
fotkám.

Zasílání 
dat o 
provozu 
vozidel

Čtvrtletně. Jedná se zejména o
následující data
1) ekonomika Drovozu vozidel ve
srovnání s dieselovým / bezinovvm
vozidlem
• denní nájezd
• spotřeba elektřiny a její cena 

(Kč/kWh)
• další náklady na údržbu a provoz
• délka dobíjení (nutnost dobíjet 

v průběhu dne)
• spolehlivost / provozní problémy

2) orůzkum u řidičů vozidel
• poskytovatel získá zpětnou vazbu 

od řidičů (zkušenosti
s elektromobilem v porovnání 
s dieselovou / benzinovou verzí,

• jaké vidí u elektromobilů omezení,
• jak velký rozdíl je v provozu 

v zimě/v létě
• (pro tyto účely připraví objednatel 

ve spolupráci s poskytovatelem 
krátký dotazník)

Poskytovatel doloží toto plnění 
elektronicky (příslušný email zaslaný 
osobě oprávněné k jednání ve 
věcech technických za objednatele)

É?
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Příloha č. 2 -  Vizualizace vozidel
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