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Hokej Kladno s.r.o.

IČ 241 26 934, DIČ CZ24126934

se sídlem Petra Bezruče 2531, 272 01 Kladno

Pavel Patera —jednatel společnosti

dále jen „Poskytovatel“

:!

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

lČ 261 54 l?0, DIČ C226í54170

se sídlem Sportovců 818, 272 04 Kladno - Rozdělov

Marcel Kučera —jednatel společnosti

dále jen „Uživatel“

uzavřely níže uvedeného dne následující smlouvu:

' I.

Uvodní ustanovení

]. Poskytovatel je společností s ručením omezeným zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze voddíle C, vložce 181 024, jejímž předmětem

činnosti je mimo provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování

sportovní činnosti.

2. Uživatel je společností s ručením omezeným zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce ?S 0?4, jejímž předmětem činnosti je mimo

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

3. Dne 2?.6.2013 uzavřely smluvní strany spolu se Statutárním městem Kladnem smlouvu o

podnájmu, na základě které Uživatel jako pronajímatel přenechal Poskytovateli jako

nájemci do podnájmu mimo jiné budovu č.p. 2531, část obce Kladno, postavenou na

parcele č. parc. 1091 — zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Kladno, tedy

Městský zimní stadion v Kladně.

' II.

Předmět smlouvy

]. Poskytovatel na základě této smlouvy:

a) přenechává Uživateli během hokejových utkání A-týmu Rytíři Kladno do užívání

kamery, umístěné v Městském zimním stadionu v Kladně za účelem provádění

záznamů z hokejových utkání,

b) uděluje Uživateli souhlas s užíváním záznamů a vysílacích práv z hokejových utkání

WSM ligy, 2. nejvyšší soutěže v CR, A-týmu Rytíři Kladno vč. jejich prodeje dalším

subjektům,

c) zavazuje se poskytnout Uživateli součinnost při výrobě záznamů z hokejových utkání

A-týmu Rytíři Kladno.
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2. Uživatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit zajeho plnění podle této smlouvy odměnu ve

výši 50% z částky, kterou obdrží za prodej záznamů a vysílacích práv zhokejových

utkání A-týrnu Rytíři Kladno ve WSM lize.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou

k řádnému plnění této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje udržovat kamery v takovém stavu, aby mohly sloužit

dohodnutému užívání, v tomto stavu se zavazuje vždy kamery přenechat do užívání

Uživateli & zajistit jejich nerušené užívání po dohodnutou dobu Uživatelem.

3. Smluvní strany se dohodly, že kamery budou Poskytovatelem předány Uživateli vždy

nejpozději 1 hod. před zahájením hokejového utkání a Uživatelem vráceny Poskytovateli

nejpozději 1 hod. po ukončení hokejového utkání.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat veškerá plnění podle této smlouvy s péčí řádného

hospodáře, řádně a včas.

5. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli řádně a včas dohodnutou odměnu, a to vždy

měsíčně pozadu. Smluvní strany se dohodly, že Uživatel bude Poskytovatele- pravidelně

informovat o výši celkových příjmů za prodej záznamů a vysílacích práv z hokejových

utkání A—týmu Rytíři Kladno, a to jednou měsíčně vždy nejpozději do 15. dne

kalendářního měsíce následující po měsíci, za který je informace o výši příjmů zasílána.

Tento přehled bude podkladem pro fakturaci Poskytovatele.

6. Žádná ze smluvních stran nemá právo převádět jakákoli práva nebo povinnosti

vyplývající z této smlouvy na třetí osoby bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

?. Osobou určenou pro kontakt s Poskytovatelem ze strany Uživatele je:

Korespondenční adresa: Sportovců 818, Kladno 2?2 04

8. Osobou určenou pro kontakt s Uživatelem ze strany Poskytovatelé Í'e:

Korespondenční adresa: Petra Bezruče 253 | , 2?2 01 Kladno

IV.

Trvání smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení

důvodu, přičemž výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné

výpovědí druhé smluvní straně.
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V.

1. Tato smlouva může být změněna pouze shodnou vůlí smluvních stran, a to pouze

písemnou formou.

2. Smluvní strany společně prohlašují, že na sebe ve smyslu ustanovení 5 1765 občanského

zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností a po uzavření této dohody tedy nemá žádná

ze stran právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o této dohodě, a to

zjakéhokolí důvodu.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží

každá smluvní strana.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
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Hokej Kladno s.r.o. Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Poskytovatel Uživatel
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