
SKLOUVA O PORADENSKÝCH SLUŽBÁCH

uzavřená. podle ust. Šš 269 odst. 22 obchodního Zákoníku. jako innominátní
kontrakt mezi jejími účastníky

Lnakexn Richtaxem,_1<ˇ: 019 300 36
(dále jen „poradce“, není~li dále uvedeno jinak) na straně jedné

a

Zoologickou zahradou Olomouc, příspěvkovou organizací, se sídlem v Olomoucí
- Svatý Kopeček, Darwinova 222, IČ 00096814, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu Pr, vložka č. 7
(dále jen „žadatel“, není-li dále uvedeno jinak) na straně druhé:

Článek I.

1.1. Poradce čna zavamrfią že poskytne žadateli níže sjednané poradenské
služby v oblasti marketingové prezentace Zoo Olomouc.

1.2. Poradce se zavazuje v co nejkratší době, ale nejpozději do 14 dnů od
obdržení marketingových materiálů zoo poskytnout poradenskou zpětnou
vaflmı a Zhodnocení materiálů s pďipadnýn návrhem na jejich
alternativní řešení.

1.3. Zoo se zavazuje poskytovat v pravidelných 14denních intervalech
veškeré vznikající marketingové materiály zoo k posouzení poradci.

1.4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je poradce oprávněn poskztovat
poradenskou Činnost bez nutnosti hmotné zachyceného výsledku této
poradenské Činnosti s výjimkou těch případů, kdy Si písemné zachycení
výsledků této poradenské činnosti žadatel kdykoliv sám vyžádá ať již
písemně či jiným průkazným způsobem.

Článek II.

2.1. Poradenskou činností se jpro 'účely ltéto smlouvy' rozumí 'poskytování
porad a konzultací v těchto formách:

a) metodická a organizační pomoc marketingové prezentace Zoo Olomouc.

b) metodická a organizační pomoc při předkládání marketingových
nabídek

c) monitoring marketingových aktivit jiných turistických cílů

1x) vše shora uvedené průběžně Ex) celou dobu trvání platnosti této
smlouvy v rozsahu obvyklém sjednané činnosti, a dále nadto v rozsahu
k tomu vyžádaném Zájemcem ať již písemně či jiným průkazným způsobem.

2.2. Místem plnění závazku poradce je misto Sídla žadatele.

Veškeré hmotné zachycené výsledky poradenských služeb poradce a jiné
jeho písemné úkony se považují pro účely této smlouvy za řádně
předané žadateli vždy též tehdy, jestliže je poradce Zašle žadateli
v elektronické podobě, pokud žadatel neurčí jinak.
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Článek III.

3.1. Odměna za poradenské služb;ˇ poskytované poradcem podle této smlou"ˇˇ_~
žadateli se sjednává dohodou jako smlu“ní odměna ve výši 25.000,- Kč
(slovy: dvacetpěttisíc korun Českých) včetně DPH (je-li poradce
plátcem DPH) měsíčně (dále jen „odměna“).

3.2. Ve sjednané odměně jsou již plně zahrnuty veškeré hotové výdaje
poradce, které poradce účelně vynaloží ke splnění smluvních závazků.

3.3. Sjednaná odměna jflš splatná Xmš lhůtě (k) 10-ti (mmì následujících po
dni, "e kterém poradce doručí žadateli svoji řádnou fakturu na úhradu
sjednané odměny, obsahující "eškeré náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy s tím, že právo fakturovat tuto odměnu
vzniká poradci za příslušné období toho kterého kalendářního měsíce
prvnim dnem následujícího kalendářního měsíce za podmínkf, že
v příslušném kalendářním měsíci, Za který je odměna účtována, poradce
řádně či včas splnil. bez jakýchkolivı vad `“eškeré své závazky' vůči
žadateli, vyplývající pro poradce Z této smlouvy.

článek IV.

4.1. Tato smlou“a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
jejími účastníky.

4.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a tx) ode dne nabytí její
účinnosti (k) dne 31.5.2018. V této době :Na každý Z účastníků této
smlouvy oprávněn ji jednostranně vypovědět i bez uvedení důvodu
s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém příslušná
smluvní strana doručí druhému účastníkovi smlouvy byť i jen
elektronickou poštou svoji výpo“ěď této smlouvy.

4.3. Oba účastníci této smlouvy výslovně prohlašují a jejím podpisem
potvrzují každý za svoji osobu, Že tuto smlouvu sjednali a podepsali
zcela svobodně a vážně bez jakéhokoli" nátlaku Či tísně, a že jí před
jejím podpisem každý z nich sami Osobně a doslovně četli, a že plně
porozuměli všem ujednání v ní obsaženým a právům a povinnostem z toho
pro ně plynoucím.

V Olomoucí dne: ........................

poradce: žadatel:

Luděk Richter Zoologická zahrada Olomouc
příspěvková organizace
Darwinova 29
779 00 Olomouc - SY. Kopeček
IČ 00096814

Dr. Ing. Radomir Eäłíážřoeická zAHa.--'“... A
ředitel H OLoMoUc

prispevková Or'f'ınız; :eQar`wirıov2 29, 7'79 00 OR monaıcz 000 96 814. oıcz czooorv :4-1-
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