
Smlouva o spolupráci

1. Umělecká agentura.cz, s.r.o., IČO: 27078566

se sídlem: Masarykovo nábřeží 247/14, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94636,

zastoupená jednatelem PhDr, Pavlem Kožlskem

(dále jen „Partner")

2. Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 — Holešovice,

společnost zapsaná vobchodnlm rejstříku vedeném Městským soudem vPraze pod sp. zn.

B 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a lng. Václavem Strnadem,

členem představenstva

(dále jen „Garant")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle 5 1742 odst. 2 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „%$ tuto smlouvu o spolupráci (dále jen

„Sawo

1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je dohoda podmínek vzájemné propagace a spolupráce Partnera a

Garanta.

1.2 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

2.1 Garant se zavazuje zveřejnit informace o slevě ve výši 10% z ceny základního vstupného, která

bude poskytovaná oprávněným držitelům nosiče elektronických jízdenek pro veřejnou dopravu

pro hlavní město Praha s názvem Lltačka (dále jen „karta Lltačka“) na zboží či služby

poskytované Partnerem v Zahrnuté provozovně, a to na svých propagačních materiálech,

webových stránkách a na svých prodejních místech

2.2 Partner se zavazuje zveřejnit logo slevového programu karty Lítačka a informace o slevě na

zbožl či služby poskytované Partnerem v Zahrnuté provozovně oprávněným držitelům karty
Lítačka na svých propagačních materiálech, webových stránkách a na

svých prodejních místech. Partner se zavazuje k poskytování následujících slev: 10% u všech

ggů vstupného — dosgélěho sníženého a rodinného na akce uvedené v REGISTRAČNÍM

FORMULÁŘI, ktegz tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako '|e'|í příloha č. 3.

1.3 ODMĚNA ZA SPOLUPRÁCI

3.1 Garant se zavazuje uhradit Partneroví za spolupráci odměnu ve výši 1.000; Kč bez DPH.

3.2 Partner se zavazuje uhradit Garantovi za spolupráci odměnu ve výši 1.000; Kč bez DPH.

3.3 Smluvní strany se dohodly vždy ke dni 31. 12. kalendářního roku vzájemně vyfakturovat svá

plnění dle této Smlouvy. Partner i Garant tyto vzájemné pohledávky a závazky vyplývající z této

smlouvy započtou ke dni vystavení faktur, na základě tohoto ustanovení, bez vypracování

dokumentu o vzájemném zápočtu.

wwwzrcadlovylabyrintcz

www.litacka.cz



4.1

4.2

4.3

1.4 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Pravidla slevového programu s využitím karty Lítačka (dále

jen „Pravidla"), jejichž přílohu tvoří Logo slevového programu Lítačka. Pravidla vč. svých příloh

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Platnost smlouvy a možnosti jejího ukončeníjsou uvedeny v příslušných ustanoveních Pravidel,

Seznam Zahrnutých provozoven Partnera tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1.5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva se

uzavírá na dobu neurčitou s možností její výpovědi pro obe smluvní strany s výpovědní dobou dva (2)

měsíce, která počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po měsíci jejího doručení druhé

smluvní straně.

5.1

5.2

5.3

5.4

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných

budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění

smlouvy zabezpečí Garant.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jl a zavazují se k

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich

svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

1

2

3

Pravidla Slevového programu Lítačka

Seznam Zahrnutých provozoven Partnera

Registrační fomtulář akcí

V Praze dne 20.2.2018



Umělecká agenturám, s.r.o.

Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1

Mírové náměstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy

CZ27078566

27078566

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94636

PhDr. Pavel Kožíšek

www.zrcadlovylabyrint.cz

PhDr. Pavel Kožíšek

, jednatel
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Operátor ICT, a.s. se sídlem Jungmannova 36/31, 110 0D Praha 1; IČ: 027 95 281; DIČ: a 027 95 281; zapsaná vobchodním rejstříku u Městského

soudu v Praxe; spisová značka B. 19675; ; e-maíl: ; Č. Ú.: 5920172/0800 u České spořitelny, pobočky pro

Prahu 4

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - SLEVOVÝ PROGRAM LÍTAČKA

specifi ujte, na jaké zboží

(služby) a v ja é výší budete

pro cl ltele Lltačky oskytovat
slevu

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

ZÁKLADNÍ INFORMACE o SPOLEČNOSTI

ťkí

Jméno příjmení

funkce

OPERÁTOR

íCT

KONTAKTNÍ OSOBA

Předmět podnlkán

10% sleva na vstupné

www geratorlc cz

Zábavní atrakce

info o eratoricLcz



Zahrnuté provozovny partnera

n Zrcadlový labyrint, Mírové náměstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy


