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DODATEK č. 2 /

KE SMLOUVE o ZAJÍŠTENI A ZVEŘEJNENI ON—LINE

PRENOSU ZE SPORTOV NICH AKCI
'

NA www.tvcomxz

ZE DNE 15.9.2017

Obstaravatel: Zadavatel :

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

Pod Labuťkou 19 Sportoveů 818

180 00 Praha 8 _ Libeň 272 04 Kladno - Rozdělov

IČO: 28998782 IČO: 26154170

DIČ:C228998?82 DIČ: (226154170 ;.

Michael Kruk — jednatel Marcel Kučera - jednatel

zast. na základě ilně moci |

- na straně jedné - » na straně druhé -

níže uvedeného dne uzavřeli následující

dodatek: %

1.
:“

Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2017 smlouvu o zajištění a zveřejnění on-líne přenosů ze !

sportovních akcí na www.tvcomez (dále také jen „Smlouva“).
",

11.

l . Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že:
'

1. Zadavatel“ se “zavazuje zajistit propagaci na donjláeí zápasy klubu HC RYTÍŘI

KLADNO, & to použitím osobnich Stránek na; Facebooku pana_

Propagace těchto domýeíeh zápasů se sjednává na období od 9.2.2018 do případné

účastí klubu HC RYTlRl KLADNO V baráži () TIPSPORT EXTRALTGU V sezoně

201752018. Postoupením do této baráže nebo posledním hracím dnem klubu HC

RYTIŘJ MADNO ve WSM lize v sezoně 2017130 lB tato povimlosl zaniká. |

2. Článek 4., odst. 4.2. Smlouvy nově zní takto: . l

„ Obsroravozg! zřídí na každý domácí zápas Zadavatele přístup kpřenosu přes ' '

platební bránu, My hodnota jednoho unikátního vstupu bude 70,- Kč vč. DPH.

Celkový výnos se bude dělí! v poměru 80% Zadavatel o 20% Obsrnravatei, o to po

odečtení nákladů Obsrarovorele nojea'notíivý přenos. Hodnota nákladů na přenos '

bude předem známá a nesmi n-tfo hranicí přenřnnont s výjimkou přrpadu, kdy se '

obě strany dom fu víjínak. “ |

3. Článek 4., odst. 4.4. Smlouvy nově zní takto: Í

%



)

„Pokud se Strany nedohodnou jinak, je cena za jeden unikátní přístup k píocenémn

přenosu 70; Kč vč. DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

Ill.

]. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží

každá smluvní strana.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich skutečné & svobodné vůli

a že ho neuzavřely pod nátlakem a na důkaz toho ho vlastnoručně podepisují.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením, tj. podpisem smluvních stran, a

účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv vsouladu s ust. & 6 odst. 1

zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv.

V Kladně dne 9_ února 2018
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Za Obstaravatele Zii Zadavatele


