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2)

Smlouva o spolupréci
(":I'slo smlouvy: [0230004802]

uzavrené dle § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky’l za’lkonl’k, v platném zném’ (déle jen
,,Obéansky' zékonl'k“)

Smluvnl' strany:

Letiété Praha, 3. 5.
se sidlem: Praha 6, K |eti§ti 1019/6, P56 161 00
I60: 28244532,
016: CZ699003361, pla’tce DPH

spoleénost je zapsané vobchodm’m rejstFI’ku vedeném Méstsk soudem vPraze, oddl’l B,
vloika 14003,
(déle jen ,,LP”)

KAAP Media, s.r.o.

se sidlem: E|i§ky Krésnohorské 135/7, Praha 1, 110 00
160: 041 27 994
Bit: czo4127994, pla'tce DPH
spoleénost je zapsané v obchodnim rejstrl’ku vedeném Méstsk soudem v Praze, oddil C,
vloika 242885
zastoupené lng. Kamilem Kosmanem, jednatelem a pFedsedou pFedstavenstva; a Pavlem
Mahdalem, jednatelem
(déle jen ,,Partner”)

(LP a Partner déle jednotlivé také jako ,,Smluvnl’ strana” nebo spoleéné jako ,,Smluvm'strany”)

fléel a p‘redmét smlouvy

Uéelem této smlouvy o spolupra’ci (déle jen ,,Sm|ouva”) je vzéjemné spolupréce Smluvm’ch
stran voblasti reklamy a propagace spoél’vajl'ci vtom, 2e Smluvm’ strany si budou vzéjemné
poskytovat plnéni dle této Smlouvy.

PFedmétem této Smlouvy je (i) zévazek Partnera poskytnout LP plnénl’ uvedené v él. III. této
Smlouvy (déle jen ,,Plnéni Partnera”), vrozsahu a za podminek stanovenych déle touto
Smlouvou a tomu odpovidajl’ci zévazek LP toto Plnénl’ Partnera pFijmout a zaplatit za Plném’
Partnera sjednanou cenu dle niie uvedenVch podml’nek a (ii) zévazek LP poskytnout Partnerovi
plném’ uvedené vél. IV. této Smlouvy (da’le jen ,,Plném’ LP”), vrozsahu a za podml’nek
stanoveny’lch déle touto Smlouvou a tomu odpovidajl’ci zévazek Partnera toto Plnénl’ LP
pFijmout a zaplatit za Plném’ LP sjednanou cenu dle m’ie uvedenf/ch podml’nek. Plném’ Partnera
a Plnénl’ LP jsou ve Smlouvé déle spoleéné oznaéova’na jako ,,Plnénl’”.

Zévazky Partnera
Partner se zavazuje:
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i. poskytnout LP reklamnl’ prostor pro uml’sténl’ inzeratu o velikosti 6x 1/1
stranky a 2x 2/1 strénky (dale také jako ,,lnzerét” nebo ,,lnzerce“)
vjachkoliv §esti (6) vydam’ch éasopisu Grade vydavaném Partnerem, bll’ie
uréenVch dohodou Smluvnich stran béhem kalendaFnI’ho roku 2019 (dale také
jako ”Casopis“), dle harmonogramu vydém’ Casopisu uvedeného v pfi’loze E. 1
této Smlouvy. Inzerat bude umr’stnén na jakékoliv strané prisluéného Eisla
Casopisu. LP bude jednotlivou Inzerci objednavat na nasledujl’ci elektronické
adrese Partneraz—Iidys jménem a na
svfij OEet.

ii. doda’vat LP Casopis (dale také jako ,,Zboil'”) vobjemu 400 ks Casopisu 1x za
dva méSfce, a to vidy maximalné do tFI’ kalendaFnI’ch (3) dnfl od data vydanl’
ph’sluéného éisla Casopisu dle harmonogramu vydani uvedeného v ph’loze E. 1
této Smlouvy. O pfedéni a prevzetl’ Zboil' se Smluvm’ strany zavazujl’ sepsat
pl'semny predévaci protokol, ktery’l musi by’It podepsén obéma Stranami.

Prava a povinnosti Partnera ty’kaiici se Inzerce:

LP se zavazuje dodat Partnerovi, resp. konktatnl’ osobé Partnera pro dodanl’ Inzerce uvedené
v El. V. této Smlouvy inzertnl’ podklady spoleénosti LP ve formatu pdf pro uml’stnénl’ Inzerce v
pfedmétném Casopise, nejpozdéji do data uvedeného v pfiloze E. 1 této Smlouvy. Partner se
zavazuje doruéeni inzertm’ch podkladfi LP, resp. konktatknl’ osobé LP uvedené vél. V. této
Smlouvy obratem potvrdit.

Partner je pFi plnénl’ za’vazkfl z této Smlouvy povinnen postupovat tak, aby nebylo poékozeno
dobré jméno LP. Partner plné odpovida’ pfi plnénl’ zévazkfl Smlouvy za dodriova’ni platny’lch a
UéinnVch prévnl’ch pfedpisfi a za ve§keré dfisledky poru§eni sch povinnosti dam/ch tl’mto
ustanovem’m. Partner se zavazuje odékodnit LP a zbavit LP bezodkladné ve§keeh narokfl,
poiadavkfi na na’hrady §kod anebo jiny’lch poiadavkfi, které vfléi LP vsouvislosti s plnénl’m
spoleénosti Partnera dle této smlouvy vznese jakékoli tFetI’ osoba.

Pfi kaidém pouiitl’ loga, obchodnl’ho jména, éi jiného materialu tykajl’ci se éinnosti spoleénosti
LP se Partner zavazuje pouil’t ke splnénl’ zavazkfl této Smlouvy pl’semné schvalenVch podkladfi
spoleénosti LP (dale jen ,,schvdlené podklady”). Logo spoleénosti LP, které je ochrannou
znamkou, je Partner oprévnén pouil’t pouze vbarvach a ve velikosti odpovr’dajl'ci danému
poméru. PFi pouir’va’nl’ schvélenVch podkladfi spoleénosti LP je Partner povinnen se Fidit
pokyny spoleénosti LP, k pouiitl' loga stanoveai. Jiné poklady, nei schvélené spoleénostl’ LP
nesmI’ Partner pouil't bez predchoziho projedna’nl' a pl’semného souhlasu spoleénosti LP. Pro
vylouéenl’ v§ech pochybnostl’ se Smluvnl’ strany dohodly, ie uzavrem’m této Smlouvy nevznika’
Partnerovi pravo uil’vat ochranné znamky LP ve spojenl’ se sm jménem, obchodnl’m jménem,
slovm’m nebo graficky’lm oznaéenl’m Partnera, jeho Wrobky apod. Jakékoliv jiné uiitl’
ochrannVch znamek spoleénosti LP nei uiiti sjednané vtéto Smlouvé podléhé predchozimu
pl’semnému souhlasu LP.

Préva a povinnosti Partnera ty’kaiici se dodavek Zboil’:

Partner odpovr’da za to, ie Zboil’ pro LP bude dodavano plné v souladu se zakonem 5. 49/1997
Sb., 0 civilnl’m Ietectvn’, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi, a v souladu s Narodm’m bezpeénostnl’m
programem ochrany civilnl’ho letectvi Ceské republiky.

Partner odpovr’da, ie Zboil’ bude doda’no do mista doda’nl’ dle instrukcr’ Kontaktnl’ osoby LP
uvedené v <':|. V. Smlouvy.

‘.
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10.

11.

12.

Odchylky v poétu Zboil’ éi jiné vady dodavky Zboil’ reklamuje LP u Partnera bez zbyteéného
odkladu ihned po jejich zjiéténl’ nejpozdéji do druhého pracovnl’ho dne. PFI’pan rozdl’l mezi
skuteéné dodany’lm mnoistvim Zboil’ a Udaji na dodacim listu vyznaél’ na pFisluéném dodacn’m
listu. Vadou se rozumi odchylka od kvalitatiVnI'ch podminek, rozsahu, vlastnosti éi parametrfi
Zboil’ nebo jeho éésti, stanovem’lch touto Smlouvou, nebo stanovenVch obecné zavazai
prévm’mi“pFedpisy (da’le jen ”Vada"). Partner odpovida za Vady zjevné, skryté i prévnl’, které
ma Zboii vdobé prechodu nebezpeél' §kody na Zboil', tj. pFevzetim kaidé dodévky Zboil'
podpisem na dodacim listu.

LP Vady Zboil’ dostateéné popl'ée a v pFI’padé kvalitativnl’ Vady priloil’ vy’ltisk, kterv tyto Vady
dokla’da. Partner oznémenou Vadu neprodlené odstranl’ nl’ie uvedea zpflsobem: hodnotu
chybéjl’ciho Zboil’ vyrovna’ doda’vkou nahradm’ho Zboil’, popr. nebude-li to moiné, odeéte
hodnotu reklamovaného Zboil’ od fakturované éa’stky Ceny plnénl’. Reklamace je moiné
uplatnit u kontaktnl’ osoby Partnera uvedené v él. V. Smlouvy.

Reklamované Vady je Partner povinnen na své na’klady odstranit dle podml’nek a zpfisobem
vy’lée uvedeny’lm, a to nejpozdéji do 5 dnfl ode dne ozna’menl’ Vady ze strany LP.

Partner prejimé zévazek, ie dodané Zboil' splfiuje ve§keré poiadavky obecné zavazm’lch
prévnich pFedpisfi, které se na toto Zboii vztahuje.

Dalél’ na’roky LP plynouci mu 2 titulu vad plnénl’ z obecné zavaznVch pravnl’ch predpisfi tI’m
nejsou dotéeny.

Vlastnické prévo ke Zboil’ a nebezpeél’ §kody na ném prechézi na LP dnem prevzeti Zboii
potvrzenl’m na dodacim listé, podepsanym oprévnéai zéstupci Smluvnich stran.

Zévazky LP

LP se zavazuje poskytnout Partnerovi: neadresnou distribuci Casopisu, véetné vkladfi,
vprostoréch VIP Service Club CONTINENTAL vTermina’lu 1, ktery se nachéza’ vprostoréch
Leti§té Véclava Havla Praha/Ruzyné, jejichi provozovatelem je LP, déle pak vsaloncich
Mastercard, Erste a Raiffeisenbank Lounge.

LP odpovidé za to, ie inzertm’ podklady LP zaslané Partnerovi dle (":I. III. odst. 2 této Smlouvy,
resp. lnzerce je vsouladu s platm’lmi a L’Iéinny’lmi prévnl’mi pFedpisy Ceské republiky,
mezinérodnl’mi smlouvami, kterymi je Ceska’ republika vézéna, dobry’lmi mravy, Kodexem
reklamy, a ie lnzerét neporu§uje autorské ijiné préva tFetI’ch osob véetné prév k du§evnimu a
prfimyslovému vlastnictvi.

LP je pFi plnénl’ za’vazkfi z této Smlouvy povinno postupovat tak, aby nebylo poékozeno dobré
jméno spoleénosti Partnera.

Kontaktnl' fidaje

Smluvnl’ strany se zavazujl’ pro vzéjemnou komunikaci pFi naplnovénl’ predmétu Smlouvy uiit
m’ie uvedené kontakty:
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listu. Vadou se rozumi odchylka od kvalitatiVnI'ch podminek, rozsahu, vlastnosti éi parametrfi
Zboil’ nebo jeho éésti, stanovem’lch touto Smlouvou, nebo stanovenVch obecné zavazai
prévm’mi“pFedpisy (da’le jen ”Vada"). Partner odpovida za Vady zjevné, skryté i prévnl’, které
ma Zboii vdobé prechodu nebezpeél' §kody na Zboil', tj. pFevzetim kaidé dodévky Zboil'
podpisem na dodacim listu.

LP Vady Zboil’ dostateéné popl'ée a v pFI’padé kvalitativnl’ Vady priloil’ vy’ltisk, kterv tyto Vady
dokla’da. Partner oznémenou Vadu neprodlené odstranl’ nl’ie uvedea zpflsobem: hodnotu
chybéjl’ciho Zboil’ vyrovna’ doda’vkou nahradm’ho Zboil’, popr. nebude-li to moiné, odeéte
hodnotu reklamovaného Zboil’ od fakturované éa’stky Ceny plnénl’. Reklamace je moiné
uplatnit u kontaktnl’ osoby Partnera uvedené v él. V. Smlouvy.

Reklamované Vady je Partner povinnen na své na’klady odstranit dle podml’nek a zpfisobem
vy’lée uvedeny’lm, a to nejpozdéji do 5 dnfl ode dne ozna’menl’ Vady ze strany LP.

Partner prejimé zévazek, ie dodané Zboil' splfiuje ve§keré poiadavky obecné zavazm’lch
prévnich pFedpisfi, které se na toto Zboii vztahuje.

Dalél’ na’roky LP plynouci mu 2 titulu vad plnénl’ z obecné zavaznVch pravnl’ch predpisfi tI’m
nejsou dotéeny.

Vlastnické prévo ke Zboil’ a nebezpeél’ §kody na ném prechézi na LP dnem prevzeti Zboii
potvrzenl’m na dodacim listé, podepsanym oprévnéai zéstupci Smluvnich stran.

Zévazky LP

LP se zavazuje poskytnout Partnerovi: neadresnou distribuci Casopisu, véetné vkladfi,
vprostoréch VIP Service Club CONTINENTAL vTermina’lu 1, ktery se nachéza’ vprostoréch
Leti§té Véclava Havla Praha/Ruzyné, jejichi provozovatelem je LP, déle pak vsaloncich
Mastercard, Erste a Raiffeisenbank Lounge.

LP odpovidé za to, ie inzertm’ podklady LP zaslané Partnerovi dle (":I. III. odst. 2 této Smlouvy,
resp. lnzerce je vsouladu s platm’lmi a L’Iéinny’lmi prévnl’mi pFedpisy Ceské republiky,
mezinérodnl’mi smlouvami, kterymi je Ceska’ republika vézéna, dobry’lmi mravy, Kodexem
reklamy, a ie lnzerét neporu§uje autorské ijiné préva tFetI’ch osob véetné prév k du§evnimu a
prfimyslovému vlastnictvi.

LP je pFi plnénl’ za’vazkfi z této Smlouvy povinno postupovat tak, aby nebylo poékozeno dobré
jméno spoleénosti Partnera.

Kontaktnl' fidaje

Smluvnl’ strany se zavazujl’ pro vzéjemnou komunikaci pFi naplnovénl’ predmétu Smlouvy uiit
m’ie uvedené kontakty:

10.

11.

12.

Odchylky v poétu Zboil’ éi jiné vady dodavky Zboil’ reklamuje LP u Partnera bez zbyteéného
odkladu ihned po jejich zjiéténl’ nejpozdéji do druhého pracovnl’ho dne. PFI’pan rozdl’l mezi
skuteéné dodany’lm mnoistvim Zboil’ a Udaji na dodacim listu vyznaél’ na pFisluéném dodacn’m
listu. Vadou se rozumi odchylka od kvalitatiVnI'ch podminek, rozsahu, vlastnosti éi parametrfi
Zboil’ nebo jeho éésti, stanovem’lch touto Smlouvou, nebo stanovenVch obecné zavazai
prévm’mi“pFedpisy (da’le jen ”Vada"). Partner odpovida za Vady zjevné, skryté i prévnl’, které
ma Zboii vdobé prechodu nebezpeél' §kody na Zboil', tj. pFevzetim kaidé dodévky Zboil'
podpisem na dodacim listu.

LP Vady Zboil’ dostateéné popl'ée a v pFI’padé kvalitativnl’ Vady priloil’ vy’ltisk, kterv tyto Vady
dokla’da. Partner oznémenou Vadu neprodlené odstranl’ nl’ie uvedea zpflsobem: hodnotu
chybéjl’ciho Zboil’ vyrovna’ doda’vkou nahradm’ho Zboil’, popr. nebude-li to moiné, odeéte
hodnotu reklamovaného Zboil’ od fakturované éa’stky Ceny plnénl’. Reklamace je moiné
uplatnit u kontaktnl’ osoby Partnera uvedené v él. V. Smlouvy.

Reklamované Vady je Partner povinnen na své na’klady odstranit dle podml’nek a zpfisobem
vy’lée uvedeny’lm, a to nejpozdéji do 5 dnfl ode dne ozna’menl’ Vady ze strany LP.

Partner prejimé zévazek, ie dodané Zboil' splfiuje ve§keré poiadavky obecné zavazm’lch
prévnich pFedpisfi, které se na toto Zboii vztahuje.

Dalél’ na’roky LP plynouci mu 2 titulu vad plnénl’ z obecné zavaznVch pravnl’ch predpisfi tI’m
nejsou dotéeny.

Vlastnické prévo ke Zboil’ a nebezpeél’ §kody na ném prechézi na LP dnem prevzeti Zboii
potvrzenl’m na dodacim listé, podepsanym oprévnéai zéstupci Smluvnich stran.

Zévazky LP

LP se zavazuje poskytnout Partnerovi: neadresnou distribuci Casopisu, véetné vkladfi,
vprostoréch VIP Service Club CONTINENTAL vTermina’lu 1, ktery se nachéza’ vprostoréch
Leti§té Véclava Havla Praha/Ruzyné, jejichi provozovatelem je LP, déle pak vsaloncich
Mastercard, Erste a Raiffeisenbank Lounge.

LP odpovidé za to, ie inzertm’ podklady LP zaslané Partnerovi dle (":I. III. odst. 2 této Smlouvy,
resp. lnzerce je vsouladu s platm’lmi a L’Iéinny’lmi prévnl’mi pFedpisy Ceské republiky,
mezinérodnl’mi smlouvami, kterymi je Ceska’ republika vézéna, dobry’lmi mravy, Kodexem
reklamy, a ie lnzerét neporu§uje autorské ijiné préva tFetI’ch osob véetné prév k du§evnimu a
prfimyslovému vlastnictvi.

LP je pFi plnénl’ za’vazkfi z této Smlouvy povinno postupovat tak, aby nebylo poékozeno dobré
jméno spoleénosti Partnera.

Kontaktnl' fidaje

Smluvnl’ strany se zavazujl’ pro vzéjemnou komunikaci pFi naplnovénl’ predmétu Smlouvy uiit
m’ie uvedené kontakty:



Kontaktprododém'nzerce—
Naplfiovénl’m pfedmétu Smlouvy se rozuml’ veékera jednéni tajici se Plnéni dle této Smlouvy,

nikoli v§ak takova’ jednéni, které by méla za nésledek zménu prav a povinnosti Smluvnich stran

stanovenVch touto Smlouvou.

2. Wée vtomto élénku uvedené kontaktni spojeni Smluvnich stran zflstévaji v platnosti do doby,

nei bude zména kontaktniho spojeni pisemné oznémena druhé Smluvni strané.

VI. : Cena Plnéni a platebni podml’nky

Celkova cena

Partnera i kCeIkové cené Plnéni LP bude pfipoétena DPH ve Wéi dle patnyc pravnlc

pfedpisfi kdatu uskuteénénl’ zdanitelného plnénl’. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

Partnera je vidy prvni kalendafni den nésledujl'ci po poslednl’m mésici Etvrtleti, za které je

zpétné fakturova'no. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni LP je vidy posledni kalendéfm’

den posledniho mésice (":tvrtleti, za které je zpétné fakturovano

Cena jednotlivych sluieb Partnera 01/2019 — 12/2019:

2. Na poskytnuté Plnéni vystavi Partner pro LP fakturu - dafiovv doklad ve smyslu zékona

é. 235/2004 5b., 0 dani zpFidané hodnoty, vplatném zném’, (dale jen ,,Zékon oDPH”)

vzékon‘pé Ihflté do 15 dnfi od data uskuteéném’ zdanitelného plnénl’. Za v§echna plném’
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poskytnuté Partnerem dle této Smlouvy je Partner opravnén vystavit fakturu - danovv doklad
vidy étvrtletné zpétné, a to k prvnl’mu kalendarnl’mu dni mésice nasledujl’ciho po poslednl’m
mésn’ci étvrtletl'. Partner se zavazuje fakturovat vidy alikvétnl’ éa’st z Celkové ceny. Faktura —
danovy'l doklad bude vy’Irazné oznaéena upozorném’m ,,NEPROPLACET — BARTER”. Faktura bude
vystavena se splatnosti 17 dnfi od data vystavenl’. Faktura se povaiuje za uhrazenou dnem
zapoétem’ nebo dnem pripsénl’ dluiné éa’stky na bankovnl’ uéet druhé smluvnl’ strany uvedenV
na fakture :‘dafiovém dokladu.

3. Na poskytnuté Plnénl’ vystavu’ LP pro Partnera fakturu - dafiovf/ doklad ve smyslu zékona
E. 235/2004 Sb., 0 dani zpfidané hodnoty, vplatném znéni, (dale jen ,,Za'kon oDPH”)
vzakonné Ihflté do 15 dnfi od data uskuteénénl’ zdanitelného plnénl’. Za v§echna plnénl’
poskytnuta’ LP dle této Smlouvy je LP opravnéno vystavit fakturu — dar‘iovv doklad vidy
(":tvrtletné zpétné, a to k poslednl’mu kalendarnl’mu dni étvrtleti. LP se zavazuje fakturovat vidy
alikvétnl’ first 2 Celkové ceny.. Faktura — dafiovy doklad bude vy’lrazné oznaéena upozornénl’m
,,NEPROPLACET — BARTER”. Faktura bude vystavena se splatnosti 17 dnCI od data vystavenl'.
Faktura se povaiuje za uhrazenou dnem zapoétem’ nebo dnem pripsénl’ dluiné éastky na

llvbankovnl ucet druhé smluvnl’ strany uvedeny’l na fakture — danovém dokladu.

4. Vzhledem ke kompenzaénl’mu charakteru této Smlouvy se obé Smluvnl’ strany dohodly na
vzajemném zapoétu svy'lch pohledavek, které vzhledem k predmétu Smlouvy vzniknou, a to
vplném rozsahu, véetné event. DPH za podminky, 2e obé Smluvnl' strany splnily vplném
rozsahu své povinnosti uloiené jim touto Smlouvou. Tento élének se nevztahuje na jiné
pohledévky Smluvnl'ch stran, které vznikly jinak, nei je vymezeno vpredmétu Smlouvy.
Pfipadné rozdl’ly v uhradé po zapoéteni faktur, které vzniknou z dfivodu rOZdiaCh sazeb DPH
uhradI' jedna Smluvm’ strana druhé Smluvni strané nejpozdéji kdatu splatnosti poslednl'
vystavené faktury. PFipadne-li termin splatnosti na sobotu, nedéli, den pracovm’ho volna a den
pracovniho klidu ve smyslu platnf/ch a fiéinny’lch pravnl’ch predpisfl Ceské republiky nebo na
31.12. nebo den, kterv nenI’ pracovnl’m dnem podle zakona é. 370/2017 5b., 0 platebm’ch
styku, ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfi, posouvé se termin splatnosti na nejbliiél’ nasledujici
pracovnl’ den.

5. Pokud se v dobé trvém’ této Smlouvy Smluvnl’ strany dohodnou, 2e Plnénl’ Parnera nebo Plném’
LP nebude poskytnuto v pflvodné dohodnuté Wéi, provedou vzéjemnv za’poéet hodnot Plnénl’
k datu splatnosti dle pfisluéné faktury a vznikly? rozdl’l hodnot Plnénl’ uhradl’ Smluvni strana
druhé Smluvnl' strané do data splatnosti dle pFI’sluéné faktury.

6. Smluvnl’ strany se dohodly, ie v pfl’padé, kdy Plném’, nebo alespofi jedno z Plném’, nebo jeho
East, je poskytovana a fakturovéna v prfibéhu VI’ce nei jednoho kalendarnl’ho roku, provedou
Smluvnl’ strany k 31. 12. daného roku vzéjemné odsouhlasenl’ vf/ée pohledévek.

7. SqvnI’ strany sjednavaji, ie danové doklady vystavené na zakladé této Smlouvy mohou mit
listinnou nebo elektronickou podobu ve forma’tu pdf.

8. Adresa pro zasr’lénl’ faktur/danovh dokladfi je:

0 Partner za§|e fakturu/danovy’l doklad na adresu:
Leti§té Praha, a. s., evidence faktur, Jana Ka§para 1069/1, 160 00 Praha 6,
v elektronické podobé ve formatu pdf. na adresu: invoices@_prg.aero

0 LP zaéle fakturu/dar'movy doklad na adresu:
KAAP Media, s.r.o., Eliéky Krasnohorské 135/7, 110 00 Praha 1

9. Pokud v souladu se zékonem o DPH jedna ze Smluvnl’ch stran:
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6. Smluvnl’ strany se dohodly, ie v pfl’padé, kdy Plném’, nebo alespofi jedno z Plném’, nebo jeho
East, je poskytovana a fakturovéna v prfibéhu VI’ce nei jednoho kalendarnl’ho roku, provedou
Smluvnl’ strany k 31. 12. daného roku vzéjemné odsouhlasenl’ vf/ée pohledévek.

7. SqvnI’ strany sjednavaji, ie danové doklady vystavené na zakladé této Smlouvy mohou mit
listinnou nebo elektronickou podobu ve forma’tu pdf.

8. Adresa pro zasr’lénl’ faktur/danovh dokladfi je:

0 Partner za§|e fakturu/danovy’l doklad na adresu:
Leti§té Praha, a. s., evidence faktur, Jana Ka§para 1069/1, 160 00 Praha 6,
v elektronické podobé ve formatu pdf. na adresu: invoices@_prg.aero

0 LP zaéle fakturu/dar'movy doklad na adresu:
KAAP Media, s.r.o., Eliéky Krasnohorské 135/7, 110 00 Praha 1

9. Pokud v souladu se zékonem o DPH jedna ze Smluvnl’ch stran:

o bude rozhodnutl’m sprévce dané urEena jako nespolehlivy’l pla’tce, nebo
“4.,
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0 Partner za§|e fakturu/danovy’l doklad na adresu:
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o bude vyiadovat L’Ihradu za zdanitelné plnénl’ poskytnuté dle této Smlouvy na bankovm’
uéet, kterV nem’ sprévcem dané zverejnén zpfisobem umoifiujl’cim délkovv pristup,
nebo bankovnl’ uéet vedeny poskytovatelem platebm’ch sluieb mimo lizeml' CR,

je druhé Smluvnl’ strana oprévnéna uhradit na bankovnl’ uéet prvnl’ Smluvnl’ strany pouze
cenu za poskytnuté zdanitelné plnéni bez dané z pFidané hodnoty (da’le jen ,,DPH”). DPH,
je-Ii flEtované a je-li dle Smlouvy souéésti 0hrady ze strany druhé Smluvni strany, je druhé
Smluvnl’ strana oprévnéna uhradit pfimo na déet pFI’sluéného sprévce dané. V takovém
pFI'padé se Eastka ve vy’léi DPH nepovaiuje za neuhrazeny’l zévazek vflléi prvni Smluvnl’ strané,
prvnl’ Smluvnl’ strana tak nenl’ oprévnéna poiadovat doplatek DPH ani uplatnovat jakékoliv
smluvnl’ sankce, uroky z prodlem’ Ei smluvnl' pokuty. O tomto postupu je druhé Smluvnl’
strana povinna prvm’ Smluvni stranu informovat, a to nejpozdéji k datu flhrady ceny.

VII. Sankém’ ustanoveni

1. VpFI’padé, ie Partner nevystavu’ Fédné nebo véas faktury a/nebo newstavr’ fakturu nebo
neodstranl’ jejI' nedostatek ani ve Ihfité 15 dnfi od doruéenl’ pl'semného upozornénl’ 2e strany
LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve WEI 1.000,- Ké
za kaidé jednotlivé poruéenl’.

2. V pfl’padé, ie Partner nesplnl' v plné vV§i svfij zévazek uvedeny'l v él. ll. Smlouvy poskytnout LP
Plnénr’ Partnera, nebo pFevzit od LP Plnénl' LP a zaplatit za néj, je LP oprévnéno poiadovat a
Partner povinen uhradit smluvm’ pokutu ve vyéi hodnoty Celkové ceny Plnénl’ Partnera (bez
DPH), uvedené v 6|. VL, odst. 1 této Smlouvy. Smluvnl' pokuta nepodléha DPH. TI’mto
ustanovenim nenr’ dotéen nérok LP na néhradu §kody vplné vyéi véetné majetkové a
nemajetkové ujmy.

3. V pFI’padé, 2e Partner nesplm’ a/nebo splni svadami a/nebo poru§i néktery’l ze svy’lch zavazkfi
uvedenf/ch v El. III. Smlouvy a nenapravi jej ve lhflté 15 dnfl od doruéenl’ pl’semného
upozorném’ ze strany LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner povinen uhradit smluvnl’ pokutu
ve WEI 10.000,- Ké (deset tisic korun éesky’lch), a to 2a kaidé jednotlivé nesplnénl’ éi poru§eni
za’vazku, a to i opakované. Smluvnl’ pokuta nepodléhé DPH. Tl’mto ustanovenim nem’ dotéen
nérok LP na néhradu §kody v plné Wéi véetné majetkové a nemajetkové fljmy.

4. V§echny smluvm’ pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 17 dnfi od vystavem’ faktury na
smluvnl’ pokutu ze strany LP. Uplatném’m néroku na smluvnI' pokutu 2e strany LP nenI’ dotéeno
pra’vo LP na nahradu zpfisobené §kody a to véetné nemajetkové L’Ijmy.

VIII. Dfivérné informace a ochrana osobnich fidajfi

1. Smluvni strany se dohodly, ie 23 dfivérné informace ve smyslu této Smlouvy jsou povaiovény
ve§keré Odaje uvedené vtextu Smlouvy nebo v dokladech na které Smlouva odkazuje, jakoi
ijakékoli informace vyménéné mezi Smluvnl’mi stranami ustné, pl’semné éi vjakékoli jiné
formé, éi Smluvnl’mi stranami jinak zr’skané vsouvislosti s plném’m této Smlouvy (dale jen
"Davérné informace”).

2. Za Dfivérné informace nebudou povaiovény informace, které

(a) jsou veFejné pfistupné nebo znémé vdobé jejich uiitl’ nebo zph’stupném’, pokud jejich
veFejné pFI’stupnost (":i znémost nenastala vdflsledku poruéenl’ za’konné 6i smluvnl’
povinnosti, nebo

(b) jsou poskytnuty Partnerovi treti osobou nijak nezfléastnénou na realizaci Plnénl’, které
mé prévo s takovou informaci volné naklédat a poskytnout ji tFetI’m osobém.

3. Partner se zavazuje, ie bez pfedchoziho pisemného souhlasu LP:
K.

o bude vyiadovat L’Ihradu za zdanitelné plnénl’ poskytnuté dle této Smlouvy na bankovm’
uéet, kterV nem’ sprévcem dané zverejnén zpfisobem umoifiujl’cim délkovv pristup,
nebo bankovnl’ uéet vedeny poskytovatelem platebm’ch sluieb mimo lizeml' CR,
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je-Ii flEtované a je-li dle Smlouvy souéésti 0hrady ze strany druhé Smluvni strany, je druhé
Smluvnl’ strana oprévnéna uhradit pfimo na déet pFI’sluéného sprévce dané. V takovém
pFI'padé se Eastka ve vy’léi DPH nepovaiuje za neuhrazeny’l zévazek vflléi prvni Smluvnl’ strané,
prvnl’ Smluvnl’ strana tak nenl’ oprévnéna poiadovat doplatek DPH ani uplatnovat jakékoliv
smluvnl’ sankce, uroky z prodlem’ Ei smluvnl' pokuty. O tomto postupu je druhé Smluvnl’
strana povinna prvm’ Smluvni stranu informovat, a to nejpozdéji k datu flhrady ceny.

VII. Sankém’ ustanoveni

1. VpFI’padé, ie Partner nevystavu’ Fédné nebo véas faktury a/nebo newstavr’ fakturu nebo
neodstranl’ jejI' nedostatek ani ve Ihfité 15 dnfi od doruéenl’ pl'semného upozornénl’ 2e strany
LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve WEI 1.000,- Ké
za kaidé jednotlivé poruéenl’.

2. V pfl’padé, ie Partner nesplnl' v plné vV§i svfij zévazek uvedeny'l v él. ll. Smlouvy poskytnout LP
Plnénr’ Partnera, nebo pFevzit od LP Plnénl' LP a zaplatit za néj, je LP oprévnéno poiadovat a
Partner povinen uhradit smluvm’ pokutu ve vyéi hodnoty Celkové ceny Plnénl’ Partnera (bez
DPH), uvedené v 6|. VL, odst. 1 této Smlouvy. Smluvnl' pokuta nepodléha DPH. TI’mto
ustanovenim nenr’ dotéen nérok LP na néhradu §kody vplné vyéi véetné majetkové a
nemajetkové ujmy.

3. V pFI’padé, 2e Partner nesplm’ a/nebo splni svadami a/nebo poru§i néktery’l ze svy’lch zavazkfi
uvedenf/ch v El. III. Smlouvy a nenapravi jej ve lhflté 15 dnfl od doruéenl’ pl’semného
upozorném’ ze strany LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner povinen uhradit smluvnl’ pokutu
ve WEI 10.000,- Ké (deset tisic korun éesky’lch), a to 2a kaidé jednotlivé nesplnénl’ éi poru§eni
za’vazku, a to i opakované. Smluvnl’ pokuta nepodléhé DPH. Tl’mto ustanovenim nem’ dotéen
nérok LP na néhradu §kody v plné Wéi véetné majetkové a nemajetkové fljmy.

4. V§echny smluvm’ pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 17 dnfi od vystavem’ faktury na
smluvnl’ pokutu ze strany LP. Uplatném’m néroku na smluvnI' pokutu 2e strany LP nenI’ dotéeno
pra’vo LP na nahradu zpfisobené §kody a to véetné nemajetkové L’Ijmy.

VIII. Dfivérné informace a ochrana osobnich fidajfi

1. Smluvni strany se dohodly, ie 23 dfivérné informace ve smyslu této Smlouvy jsou povaiovény
ve§keré Odaje uvedené vtextu Smlouvy nebo v dokladech na které Smlouva odkazuje, jakoi
ijakékoli informace vyménéné mezi Smluvnl’mi stranami ustné, pl’semné éi vjakékoli jiné
formé, éi Smluvnl’mi stranami jinak zr’skané vsouvislosti s plném’m této Smlouvy (dale jen
"Davérné informace”).

2. Za Dfivérné informace nebudou povaiovény informace, které

(a) jsou veFejné pfistupné nebo znémé vdobé jejich uiitl’ nebo zph’stupném’, pokud jejich
veFejné pFI’stupnost (":i znémost nenastala vdflsledku poruéenl’ za’konné 6i smluvnl’
povinnosti, nebo

(b) jsou poskytnuty Partnerovi treti osobou nijak nezfléastnénou na realizaci Plnénl’, které
mé prévo s takovou informaci volné naklédat a poskytnout ji tFetI’m osobém.

3. Partner se zavazuje, ie bez pfedchoziho pisemného souhlasu LP:
K.

o bude vyiadovat L’Ihradu za zdanitelné plnénl’ poskytnuté dle této Smlouvy na bankovm’
uéet, kterV nem’ sprévcem dané zverejnén zpfisobem umoifiujl’cim délkovv pristup,
nebo bankovnl’ uéet vedeny poskytovatelem platebm’ch sluieb mimo lizeml' CR,

je druhé Smluvnl’ strana oprévnéna uhradit na bankovnl’ uéet prvnl’ Smluvnl’ strany pouze
cenu za poskytnuté zdanitelné plnéni bez dané z pFidané hodnoty (da’le jen ,,DPH”). DPH,
je-Ii flEtované a je-li dle Smlouvy souéésti 0hrady ze strany druhé Smluvni strany, je druhé
Smluvnl’ strana oprévnéna uhradit pfimo na déet pFI’sluéného sprévce dané. V takovém
pFI'padé se Eastka ve vy’léi DPH nepovaiuje za neuhrazeny’l zévazek vflléi prvni Smluvnl’ strané,
prvnl’ Smluvnl’ strana tak nenl’ oprévnéna poiadovat doplatek DPH ani uplatnovat jakékoliv
smluvnl’ sankce, uroky z prodlem’ Ei smluvnl' pokuty. O tomto postupu je druhé Smluvnl’
strana povinna prvm’ Smluvni stranu informovat, a to nejpozdéji k datu flhrady ceny.

VII. Sankém’ ustanoveni

1. VpFI’padé, ie Partner nevystavu’ Fédné nebo véas faktury a/nebo newstavr’ fakturu nebo
neodstranl’ jejI' nedostatek ani ve Ihfité 15 dnfi od doruéenl’ pl'semného upozornénl’ 2e strany
LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve WEI 1.000,- Ké
za kaidé jednotlivé poruéenl’.

2. V pfl’padé, ie Partner nesplnl' v plné vV§i svfij zévazek uvedeny'l v él. ll. Smlouvy poskytnout LP
Plnénr’ Partnera, nebo pFevzit od LP Plnénl' LP a zaplatit za néj, je LP oprévnéno poiadovat a
Partner povinen uhradit smluvm’ pokutu ve vyéi hodnoty Celkové ceny Plnénl’ Partnera (bez
DPH), uvedené v 6|. VL, odst. 1 této Smlouvy. Smluvnl' pokuta nepodléha DPH. TI’mto
ustanovenim nenr’ dotéen nérok LP na néhradu §kody vplné vyéi véetné majetkové a
nemajetkové ujmy.

3. V pFI’padé, 2e Partner nesplm’ a/nebo splni svadami a/nebo poru§i néktery’l ze svy’lch zavazkfi
uvedenf/ch v El. III. Smlouvy a nenapravi jej ve lhflté 15 dnfl od doruéenl’ pl’semného
upozorném’ ze strany LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner povinen uhradit smluvnl’ pokutu
ve WEI 10.000,- Ké (deset tisic korun éesky’lch), a to 2a kaidé jednotlivé nesplnénl’ éi poru§eni
za’vazku, a to i opakované. Smluvnl’ pokuta nepodléhé DPH. Tl’mto ustanovenim nem’ dotéen
nérok LP na néhradu §kody v plné Wéi véetné majetkové a nemajetkové fljmy.

4. V§echny smluvm’ pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 17 dnfi od vystavem’ faktury na
smluvnl’ pokutu ze strany LP. Uplatném’m néroku na smluvnI' pokutu 2e strany LP nenI’ dotéeno
pra’vo LP na nahradu zpfisobené §kody a to véetné nemajetkové L’Ijmy.

VIII. Dfivérné informace a ochrana osobnich fidajfi

1. Smluvni strany se dohodly, ie 23 dfivérné informace ve smyslu této Smlouvy jsou povaiovény
ve§keré Odaje uvedené vtextu Smlouvy nebo v dokladech na které Smlouva odkazuje, jakoi
ijakékoli informace vyménéné mezi Smluvnl’mi stranami ustné, pl’semné éi vjakékoli jiné
formé, éi Smluvnl’mi stranami jinak zr’skané vsouvislosti s plném’m této Smlouvy (dale jen
"Davérné informace”).

2. Za Dfivérné informace nebudou povaiovény informace, které

(a) jsou veFejné pfistupné nebo znémé vdobé jejich uiitl’ nebo zph’stupném’, pokud jejich
veFejné pFI’stupnost (":i znémost nenastala vdflsledku poruéenl’ za’konné 6i smluvnl’
povinnosti, nebo

(b) jsou poskytnuty Partnerovi treti osobou nijak nezfléastnénou na realizaci Plnénl’, které
mé prévo s takovou informaci volné naklédat a poskytnout ji tFetI’m osobém.
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(a) neuiije Dflvérné informace pro jine’ L’Iéely nei pro (1?:e realizace Plnénl’ asplnénl’
povinnostl’ podle této Smlouvy, a nebo

(b) nezverejnl' ani jinak neposkytne Dfivérné informace iédné tFetI’ osobé, vyjma sch
povéFenY/ch zaméstnancfi, élenfi svy’lch vnitFm’ch orgénfl, odbornVch poradcfl a
prévnl’ch zéstupcfl. Témto osobém v§ak mflie t Dfivérné informace poskytnuta
pouze tehdy, pokud budou zavézéni udriovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly
siranou této Smlouvy. Za poru§eni povinnostl’ tFetI’ch osob udriovat poskytnuté
informace v tajnosti odpovidé Partner tak, jako by poruéila povinnost sama.

4. Pro ph’pad, ie Smluvnf strany pFi plném’ ch povinnosti podle této Smlouvy pFijdou do styku
s osobnl’mi ddaji ve smyslu zékona é. 101/2000 5b., 0 ochrané osobm’ch Udajfl, v platném
zném’ (déle jen ,,Zékon o ochrané osobnich ddajfl”) a naFizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzicch osob v souvislosti se zpracovém’m
osobnich lidajfl a o volném pohybu téchto Gdajfl a o zru§eni smérnice 95/46/ES (obecné
naFI’zenI’ o ochrané osobnl'ch Udajfl) (déle jen ”Narizenl’”), zavazujl’ se pri zpracovénl’ osobnl’ch
ddajfi dodriovat ve§keré platné a uéinné prévm’ predpisy, zejména Zékon o ochrané osobnl’ch
ddajfi a Nah’zem’.

IX. Trvénl' Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavira’ na dobu uréitou, a to do 31.12.2019. Tato Smlouva naby’lvé platnosti
a déinnosti dnem jejl'ho podpisu posledm’SmluvnI’ stranou.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotovenl’ch s platnosti originélu, znichi kaidé
Smluvnl’ strana obdril' po jednom.

3. Jakékoliv zmény éi dodatky této Smlouvy mohou t provedeny pouze formou pisemny’lch
a vzestupné él’slovany’lch dodatkfi podepsany’lch obéma Smluvm’mi stranami.

4. Smlouvu lze ukonéit:
(a) uplynutl’m doby, na kterou byla uzavrena,
(b) pl’semnou dohodou Smluvm’ch stran,
(c) Wpovédl’ dle této Smlouvy dle odst. 6. tohoto él. IX. Smlouvy,
(d) pisemnf/m odstoupenl’m od Smlouvy z dflvodu podstatného poru§eni Smlouvy

kteroukoliv Smluvnl’ stranou. Odstoupem’ odstupujr’cn’ Smluvnl’ strany je déinné jeho
doruéenl’m druhé Smluvnl’ strané.

5. Smluvnl’ strany se dohodly, ie podstatm poru§enim Smlouvy dle odst. 4., pl'sm. (d) tohoto
El. IX. Smlouvy ze strany Partnera se rozumi zejména nesplnéni/poru§enl’ zévazkfi, ke kterym
se Partner zavézal v El. Ill. této Smlouvy nebo nesplném’ jinf/ch zévazkfl Partnera stanovenVch
v této Smlouvé. Za podstatné poruéem’ Smlouvy ze strany LP se rozuml’ poruéenl’ Smlouvy ve
smyslu § 2002 Obéanského zékom’ku.

6. Tuto Smlouvu mfiie kaidé ze Smluvm’ch stran vypovédét bez uda’nl’ dflvodu stl’m, ie
vypovédnl’ doba éim’ jeden (1) mésic a poél’né béiet prvm’ den mésu’ce na’sledujl’ciho po
doruéenl’ pl’semné vovédi druhé Smluvni strané.

7. Vph’padé predéasného ukonéenl’ této Smlouvy se Smluvnl’ strany zavazujl’ kvzéjemnému
vyrovném’ v§ech dosud vyéerpany’lch plnéni, a to nejpozdéji do 30 dnfi od ukonéenl’ platnosti
této Smlouvy.

X. Zévéreéné ustanovenl’

1. Tato Smlouva se Fidl’ éeskY/m prévnl’m Fédem, zejména prisluény’lmi ustanovenl’mi Obéanského
zékom’léu. Smluvm’ strany se zavazujl' Feéit ve§keré spory, které mezi nimi mohou vzniknout

(a) neuiije Dflvérné informace pro jine’ L’Iéely nei pro (1?:e realizace Plnénl’ asplnénl’
povinnostl’ podle této Smlouvy, a nebo

(b) nezverejnl' ani jinak neposkytne Dfivérné informace iédné tFetI’ osobé, vyjma sch
povéFenY/ch zaméstnancfi, élenfi svy’lch vnitFm’ch orgénfl, odbornVch poradcfl a
prévnl’ch zéstupcfl. Témto osobém v§ak mflie t Dfivérné informace poskytnuta
pouze tehdy, pokud budou zavézéni udriovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly
siranou této Smlouvy. Za poru§eni povinnostl’ tFetI’ch osob udriovat poskytnuté
informace v tajnosti odpovidé Partner tak, jako by poruéila povinnost sama.

4. Pro ph’pad, ie Smluvnf strany pFi plném’ ch povinnosti podle této Smlouvy pFijdou do styku
s osobnl’mi ddaji ve smyslu zékona é. 101/2000 5b., 0 ochrané osobm’ch Udajfl, v platném
zném’ (déle jen ,,Zékon o ochrané osobnich ddajfl”) a naFizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzicch osob v souvislosti se zpracovém’m
osobnich lidajfl a o volném pohybu téchto Gdajfl a o zru§eni smérnice 95/46/ES (obecné
naFI’zenI’ o ochrané osobnl'ch Udajfl) (déle jen ”Narizenl’”), zavazujl’ se pri zpracovénl’ osobnl’ch
ddajfi dodriovat ve§keré platné a uéinné prévm’ predpisy, zejména Zékon o ochrané osobnl’ch
ddajfi a Nah’zem’.
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v souvislosti s provédénl’m nebo kladem Smlouvy, jedna’nl’m a vzajemnou dohodou. Pokud se
nepodarl’ vyreéit pFedmét spor do triceti (30) pracovnl’ch dnfi ode dne jeho vzniku, bude
takovy’l spor predloien jednou ze Smluvnich stran vécné a ml’stné ph’sluénému soudu. Smluvnl’
strany se v souladu s ustanovenl’m § 89a zakona 6. 99/1963 5b., obéanskv soudnl’ Fad,
v platném znénl’, dohodly na mistnl' pfisluénosti obecného soudu LP.

. Partner jako smluvnl’ strana, vfiéi nl’i se prava LP jako véritele ze Smlouvy promléujl’, tl’mto
slovnY/m prohlééem’m prodluiuje délku promléecr’ doby prév véFiteIe vypvajr’cn’ch z této
Smlouvy na dobu patna’cti (15) let.

. Partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Obéanského zakonl’ku bere nebezpeél’ zmény
okolnosti, které mohou zaloiit v prévech a povinnostech Smluvnl’ch stran zvla§t' hrubV
nepomér. Partnerovi tak nevznikne pravo domahat se obnovenl’ jednam’ o Smlouvé v ppadé
podstatné zmény okolnosti, jak pfedpokléda § 1765 odst. 1 Obéanského zakonl’ku.

. Smluvnl’ strany se slovné dohodly, ie:

(a) Partner nenl’ oprévnén zapoéist své splatné inesplatné pohledavky za LP bez
predchoziho pisemného souhlasu LP, sjimkou pohleda’vek uvedenVch v (":I. VI. této
Smlouvy, u nichi moinost zépoétu bez dal§iho vyplWa’ ze samotné dikce tohoto élénku
Smlouvy.

(b) Partner nenl’ oprévnéna postoupit jakékoli své prava z této Smlouvy nebo tuto
Smlouvu jako celek na tFetI’ osobu bez pfedchozn’ho pl’semného souhlasu LP, a to ani
éasteéné.

(c) Partner nenl’ oprévnén jakkoli zastavit jakékoli své pohledavky za LP vyply’lvajl’ci z této
Smlouvy.

Smluvm’ strany se dohodly, ie ustanoveni § 1766 (zména okolnosti), § 1793 (nedmérné
zkrécenl’), § 1796 (lichva), § 2000 (zruéeni zavazku), § 2050 (smluvni pokuta a nahrada §kody)
Obéanského zékom’ku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyply’lvajl’ci nepouiijl’.
Smluvni strany se proto vyslovné dohodly na nasledujicich ustanovenich Smlouvy
upravujr’cich jejich prava a povinnosti odchylné od Obéanského za’konl’ku:

(a) iédna’ ze Smluvnl’ch stran neni opravnéna podat v souladu s ustanovenl’m § 1766
Obéanského zakom’ku névrh soudu na zménu zavazku ze Smlouvy.

(b) Tato Smlouva je uzavn’réna mezi podnikateli v rémci jejich podnikanl’, z tohoto dfivodu
se na tuto Smlouvu vsouladu s ustanovem’m § 1797 Obéanského zékom’ku neuplatnl’
ustanovem’ § 1793 ai 1795 Obéanského za’kom’ku o neumérném zkracenl’ ani
ustanovem’ § 1796 Obéanského zékonl’ku o lichvé.

(c) Partner se vzdéva préva doméhat se zru§eni za’vazku z této Smlouvy podle § 2000 odst.
2 Obéanského za’kom’ku.

Tato Smlouva obsahuje L'Jplné ujednéni o predmétu Smlouvy a v§ech néleiitostech, které
Smluvnl’ strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povaiujl’ 2a dfileiité pro zavaznost
této Smlouvy. iédnv projev vflle Smluvnich stran uéinény pFi jednénl’ o této Smlouvé ani
projev vflle uéinénv po uzavFem’ této Smlouvy nesml’ t vykladén v rozporu s vy’lslovai
ustanovem’mi této Smlouvy a nezaklédé iadnv zavazek iédné ze Smluvnl’ch stran. Tato
Smlouva nahrazuje ve§keré ostatm’ pisemné éi Ustni dohody uéinéné ve véci predmétu této
Smlouvy.

Smluvnl’ strany sjednévajl’, ie si nepreji, aby nad ra’mec vy’IslovnY/ch ustanovenl’ této Smlouvy
byla jakékoli préva a povinnosti dovozovény z dosavadnl’ éi budoucr’ praxe zavedené mezi
Smluvnl’mi stranami éi zvyklostl’ zachovavanVch obecné (“:i v odvétvr’ tajI’cim se pfedmétu
této Smlouvy, ledaie je ve Smlouvé vy’Islovné sjednéno jinak.

Smluvnl’ strany si sdélily v§echny skutkové a prévm’ okolnosti, o nichi k datu podpisu této
Smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantm’ ve vztahu k uzavrem’ této
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(a) Partner nenl’ oprévnén zapoéist své splatné inesplatné pohledavky za LP bez
predchoziho pisemného souhlasu LP, sjimkou pohleda’vek uvedenVch v (":I. VI. této
Smlouvy, u nichi moinost zépoétu bez dal§iho vyplWa’ ze samotné dikce tohoto élénku
Smlouvy.

(b) Partner nenl’ oprévnéna postoupit jakékoli své prava z této Smlouvy nebo tuto
Smlouvu jako celek na tFetI’ osobu bez pfedchozn’ho pl’semného souhlasu LP, a to ani
éasteéné.

(c) Partner nenl’ oprévnén jakkoli zastavit jakékoli své pohledavky za LP vyply’lvajl’ci z této
Smlouvy.

Smluvm’ strany se dohodly, ie ustanoveni § 1766 (zména okolnosti), § 1793 (nedmérné
zkrécenl’), § 1796 (lichva), § 2000 (zruéeni zavazku), § 2050 (smluvni pokuta a nahrada §kody)
Obéanského zékom’ku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyply’lvajl’ci nepouiijl’.
Smluvni strany se proto vyslovné dohodly na nasledujicich ustanovenich Smlouvy
upravujr’cich jejich prava a povinnosti odchylné od Obéanského za’konl’ku:
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této Smlouvy. iédnv projev vflle Smluvnich stran uéinény pFi jednénl’ o této Smlouvé ani
projev vflle uéinénv po uzavFem’ této Smlouvy nesml’ t vykladén v rozporu s vy’lslovai
ustanovem’mi této Smlouvy a nezaklédé iadnv zavazek iédné ze Smluvnl’ch stran. Tato
Smlouva nahrazuje ve§keré ostatm’ pisemné éi Ustni dohody uéinéné ve véci predmétu této
Smlouvy.

Smluvnl’ strany sjednévajl’, ie si nepreji, aby nad ra’mec vy’IslovnY/ch ustanovenl’ této Smlouvy
byla jakékoli préva a povinnosti dovozovény z dosavadnl’ éi budoucr’ praxe zavedené mezi
Smluvnl’mi stranami éi zvyklostl’ zachovavanVch obecné (“:i v odvétvr’ tajI’cim se pfedmétu
této Smlouvy, ledaie je ve Smlouvé vy’Islovné sjednéno jinak.

Smluvnl’ strany si sdélily v§echny skutkové a prévm’ okolnosti, o nichi k datu podpisu této
Smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantm’ ve vztahu k uzavrem’ této
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Smlouvy. Kromé ujiéténl’, ktera’ si Smluvnl’ strany poskytly v této Smlouvé, nebude mI’t iédna’
ze Smluvnich stran iédné dalél’ préva a povinnosti v souvislosti s jakikoli skuteénostmi,
kteréwjdou najevo a o kterych neposkytla druhé Smluvm’ strana informace pFijednénI’ o této
Smlouvé. Wjimkou budou pFI’pady, kdy dana’ Smluvm’ strana dmyslné uvedla druhou Smluvnl’
stranu ve skutkovy’l omyl ohledné pFedmétu této Smlouvy.

9. Smluvnl’.strany prohlaéuji, ie tuto Smlouvu uzavFely na zékladé svobodného projevu vfile,
uréité, véiné, srozumitelné a 2e nebyla uzavFena za jinak népadné nevy’lhodnf/ch podml’nek.

10. Odpovéd’ Smluvnl’ strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 Obéanského zékonl’ku,
sdodatkem nebo odchylkou, nem’ pFijetI’m nabl’dky na uzavFenI’ této Smlouvy, ani kdyi
podstatné neménl’ pOdmI’nky nabl’dky.

11. Smluvni strany proh|a§uji, 2e ia’dné skuteénosti uvedené v této Smlouvé a jejich pr‘l’lohéch
netvoFI’ obchodm’tajemstvi ve smyslu § 504 Obéanského zékonl’ku.

12. Nedl’lnou souéésti této Smlouvyjsou jejl’ pFI’lohy, pFiéemi seznam pFI’loh je nésledujicn’:

a) pfi’loha E. 1: Harmonogram vydénl’ Casopisu
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PFu’Iohg E. 1: Harmonogram vydénl' Easopisu Grade

Datum vyda'nl' 2019 PODKLADY do dne EXPEDICE dne
(mor-bFezen 12.2.2019 22.2.2019
duben-kvéten 2.4.2019 12.4.2019
éerven—Eervenec 4.6.2019 14.6.2019
srpen-zéfi' 20.8.2019 30.8.2019
Fijen-listopad 8.10.2019 18.10.2019
prOsinec-Ieden 19.11.2019 29.11.2019

Wée uvedené data expedice se fidl’ skuteéa datem redakénl’ uzévérky a mohou se odliéovat
v rozsahu ai 7 pracovnl’ch dm’.
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