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SMLOUVA O ZAJISTENI A ZVEREJNENÍ ON-LINE

PRENOSU ZE SPORTOVNICH AKCI

NA www.tvcom.cz

Obstaravatel: Zadavatel:

TVCOM s.r.o. Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Pod Labuťkou 7857'19 Sportovců 818

180 00 Praha 8 — Libeň 272 04 Kladno - Rozdělov

IČQ: 28998782 ICQ: 26154170

DIC:CZ28998782 DIC: CZ26154170

Zapsaná v OR vedeném Městským

soudem v Praze,oddíl C,vložka 158889 Marcel Kučera - jednatel

& van_

Michael Kruk - jednatel

zast. na základě plné moci - na straně druhé -

Lukášem Baťkem

_

V případě plné moci bude tato přílohou

- na straně jedné -

níže uvedeného dne uzavřeli tuto smlouvu o zajištění a zveřejnění on-line přenosů zníže

specifikovaných sportovních akcí na intemctovém portálu www.tvcom.cz (dále jen

„Smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Zadavatel prohlašuje, že je vlastníkem práv k audio a video záznamu z akcí

pořádaných Ceským hokejovým svazem a je plně oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

plnit závazky z ní vyplývající.

1.2. Obstaravatel prohlašuje, že je na základě svých živnostenských oprávnění oprávněn

zprostředkovávat & zajišťovat realizaci on-line přenosů na internetovém portále

www.tvcom.cz a je plně oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit závazky z ní

vyplývající.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Obstaravatel se zavazuje, touto smlouvou, odvysílat na stránkách sportovního video

serveru TVcom (www.tvcom.cz), online přenosy ze sportovních akcí pořádaných

CSLH & realizovaných obstaravatelem, oddíly nebo týmy, jež jsou členy CSLH či jimi

objednanými třetími subjekty.

2.2. V rámci této smlouvy je možné vysílat utkání ze soutěží spadajících pod ČSLH a to

především utkání WSM LIGY mužů. 1v' případě účasti klubu v extralize se smlouva

automaticky ruší, bez sankcí pro jednu či druhou stranu.



2.3. Obstaravatel se zavazuje na vybrané online přenosy zřídit platebni bránu pro diváky a

zisk pravidelně dokládat a dělit dle ustanovení daných touto smlouvou v bodě 4.

2.4. Zadavatel touto Smlouvou poskytuje Obstaravateli práva ke zveřejnění on—line

přenosu a záznamu z akcí specifikovaných v bodě 2.1. naw.

2.5. Zadavatel touto smlouvou zároveň poskytuje exkluzivitu na vysílání a to tím, že

nebude poskytovat zdrojový videosignál, žádným třetím stranám.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Obstaravatel se zavazuje, že server, na kterém budou on-líne vysílání přenášena, bude

s dostatečnou kapacitou hardwarovou a z hlediska datové konektivity bude připraven

na možnost, aby každé hokejové utkání sledovalo minimálně 5.000 diváků. Prohlížeč,

ve kterém budou utkání vysílána, bude optimalizován pro nejrozšířenější internetové

prohlížeče s alespoň 5% podílem na trhu. Současně bude optimalizován i pro přenos

na mobilních zařízeních systémů iOS a Android. Obstaravatel se současně zavazuje

zajistit on—line vysílání 5 implementovanou možností adaptabilního streamingu pro

koncového uživatele.

3.2. Obstaravatel se zavazuje spravovat databázi (archiv) utkání a soutěží specifikovaných

v bodu 2.2. na www.tvcomcz.

3.3. Obstaravatel se zavazuje zpřístupnit archiv utkání a soutěží specifikovaných v bodu

2.2. pro didaktické účely ve smyslu stažení jednotlivých utkání pro práci offline.

Přístup do databáze je zpřístupněn na základě přidělených přístupových kódů.

3.4. Obstaravatel se zavazuje zajistit funkčnost střihového programu pro tvorbu highlights

z utkání přímo na serveru.

3.5. Obstaravatel se zavazuje zajistit, aby zadavatel mohl na svých webových stránkách

vložit funkční iframe v kterém bude možnost vysílat vybraná utkání.

3.6. Obstaravatel i zadavatel se zavazují propagovat vysílání na www.tvcom.cz.

3.7. Obstaravatel se zavazuje poskytnout zadavateli statistické údaje o návštěvnosti &

sledovanosti jednotlivých hokejových přenosů.

3.8. Obstaravatel se zavazuj c, že všechny záznamy hokejových přenosů budou minimálně

po dobu 2 let dostupné v archivu na www.tveomcz. V případě plánovaného smazání

některých přenosů to s dostatečným předstihem minimálně 1 měsíce nahlásí

zadavateli.

3.9. Obstaravatei se zavazuje, že členové registrovaní na www.tvcomcz budou moci

využít streaming z mobilní aplikace Mobstr. Datové omezení volného streamovaní na

jednoho uživatele je 5 GB.

3.10. Obstaravatel se zavazuje udržovat stránky TVeom v nepřetržitém provozu s výjimkou

nezbytně nutných výluk spojených s údržbou popřípadě upgradem serverů na kterých

se uwivcomcz provozuje. O těchto výlukách bude obstaravatel předem zadavatele

informovat.

3.11. Obstaravatel se zavazuje dodat příslušný software pro online přenosy.

3.12. Zadavatel souhlasí s předáváním iframe včetně adresy streamingu třetím subjektům.

3.13. Zadavatel se zavazuje umístit logo obstaravatele na oficiální webové stránky klubu a

stejně tak umístit nebo propagovat logo obstaravatele na svém zimním stadionu.

Obstaravatel se zavazuje nezaplňovat reklamní prostor před videm, bez předchozí

konzultace se Zadavatelem.



3.14. Zadavatel je povinen zajistit potřebné připojení k internetu v místě natáčení tak, aby

byly zajištěny parametry konektivity internetu SIS Mbps bez agregace, nebo vyzve

obstaravatele k zajištění potřebného připoj ení za úplatu.

3.15. Zadavatel je povinen zajistit on line přenos v HD ready kvalitě (720p) a to minimálně

na jednu aktivní kameru včetně výsledkového servisu. Po skončení každého přenosu je

obstaravatel povinen předat záznam celého utkání dohodnutým způsobem Zadavateli.

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany se dohodli na rozdělení zisku z přenosů a to následujícím způsobem:

4.2. Obstaravatel zřídí na každý domácí zápas Zadavatele přístup k přenosu přes

platebni bránu, kdy hodnota jednoho unikátního vstupu bude 50,- Kč vč. DPH.

Celkový výnos se bude dělit v poměru 75% Zadavatel a 25% Obstaravatel a to po

odečtení nákladů obstaravele. na jednotlivý přenos. Hodnota nákladů na přenos

bude předem známá a nesmí tuto hranici přesáhnout s výjimkou případu, kdy se

obě strany domluví jinak.

4.3. Seznam zápasů po rozlosování základní části daného ročníku, kdy budOu jasně

označeny za obstaravatele online přenosy, které budou přenášeny jako placený

stream, je nedílnou součástí této smlouvy a bude doplněn jako dodatek č.1 po

rozlosování základní části.

4.4. Pokud se strany nedohodnou jinak, je cena za jeden unikátní přístup k placenému

přenosu 50, - Kč vč. DPH.

4.5. Obstaravatel se zavazuje doložit přesný výpis o zakoupených placených online

přenosech a vždy k prvnímu pondělí daného měsíce udělat vyúčtování měsíce

předcházejícího stím, že výpis o zakoupených on line přenosech bude sloužit

zadavateli "ako odklad ro fakturaci a bude zaslán zadavateli na e-mailovou

adresu“a_Faktura zadavatele vůči

obstaravateii bude vystavena vždy po vyúčtování a to se 14 denní splatností.

5. DůvÉRNOST

5.1. Smluvní strany berOu na vědomí, že obsah této Sm10uvy, jakož i informace, sdělené

Smluvním stranám nebo získané Smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda v

psané či jiné formě, v průběhu jednání o uzavření Smlouvy nebo v době její účinnosti,

jsou informacemi důvěrného charakteru (dále jen „Důvěrně informace“) a každá

smluvní strana se zavazuje chovat tak, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich

prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá

druhé straně to, oč se obohatila.

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15.9. 2017 do 31.5. 2019 smožností

opce na další dva roky, pokud jedna ze stran písemně nepožádá o ukončení smlouvy



v daném termínu, nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením smlouvy. Smlouva

nabývá platnosti ke dni podpisu smlouvy. Smlouva automaticky zaniká, pokud klub

zadavatele opustí danou soutěž — WSM liga. Smluvní strany jsou oprávněné tuto

Smlouvu jednostranně vypovědět s účinností 30 pracovních dnů od data doručení

výpovědi a to v případě, že jedna ze smluvních stran zásadním způsobem poruší

některý závazek stanovený v této Smlouvě, a dále v případě, že jedna ze smluvních

stran nebude řádně plnit povinnost vyplývající z této smlouvy.

6.2. Zadavatel je oprávněn vypovědět smlouvu v důsledku zavinění Obstaravatele, nebude-

1i Portál v provozu alespoň po dobu 5 po sobě jdoucích dnů nebo alespoň 10 dnů

v průběhu jednoho kalendářního měsíce.

6.3. Písemné oznámení o výpovědi musí být doručeno druhé Smluvní straně v listinné

podobě podepsané osobou oprávněnou jednat jménem Smluvní strany aje účinné den

následující po dni prokazatelného doručení. Totéž platí přiměřeně i o případném

odstoupení od této Smlouvy.

6.4. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Smluvních stran splnit

závazky vzniklé z této Smlouvy před ukončením její účinnosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. V případě, že se některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými nebo

nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této

Smlouvy, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy. V takovém případě

nahradí smluvní strany takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením

novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu

neplatného nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu na

požádání kterékoli ze smluvních Stran.

7.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků,

opatřených podpisy obou smluvních stran.

7.3. Závazkový vztah mezi Smluvními stranami založený touto Smlouvou se řídí

občanským zákoníkem.

7.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a dodatky k ní mohou podléhat

informační povinnosti dle zák. č. 106Í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a

dle zák. č. 34072015 Sb., O registru smluv. Zádné ustanovení této smlouvy nepovažují

Smluvní strany za důvěrnou informaci & podpisem této dohody bezvýhradně souhlasí

sjejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým

právním řádem.

7.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž každá smluvní strana

obdrží jeden.
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Za Obstaravatele Za Zadavatele



PLNNÁ MOC

Já níže podepsaný Michael Kruk, rč:_

jednatel společnosti TV COM, s.r.o. uděluji tuto

plnou moc panu Lukáši Baťkoví,ré:—

aby mne zastupoval při uzavírání a podepisování

smluv a dohod týkajících se online streamingu na

web www.tvcom.cz. Tato plná moc není ve svém

rozsahu nijak omezena.

V Praze dne 1.7. 2017

(tuto plnou moc přijímám )
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