
Předmět Smlouvy

1.1. TMM je provozovatel dostihového závodiště Praha — Velká Chuchle.

1.2. TMM se zavazuje poskytnout Klientovi služby reklamy a pronájmu, blíže stanovené v příloze č. 1 této

Smlouvy, a to způsobem a ve lhůtách tam stanovených (dále jen „Povinnosti TMM"). V příloze č. 1 této

Smlouvy je stanovena za každou jednotlivou Povinnost TMM (dále jen „Dílčí povinnost TMM") dílčí

odměna TMM (dále jen „Dílčí odměna"), přičemž souhrn všech Dílčích odměn tvoří odměnu, která

náleží TMM za plnění dle této Smlouvy (dálejen „0dměna").

1.3. Klient se zavazuje za poskytnuté služby uhradit TMM Odměnu bezhotovostním převodem na účet TMM

číslo účtu 51-1707440207, vedený u Komerční banky a.s. (dálejen „Účet TMM") jakož l splnit případně

další povlnnostl uvedené v této Smlouvě.

Odměna

2.1. Výše Odměny, harmonogram jednotlivých plateb Odměny a případné další povinnosti Klienta jsou

stanoveny v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Povinnosti KIlenta").

Oznámení a komunikace

3.1. Výzvy kuhrazení smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a oznámení dle této Smlouvy se budou

doručovat pouze osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v

záhlaví, renomovaným kurýrem na adresu uvedenou v záhlaví nebo datovou schránkou. Veškerá

ostatní komunikace může probíhat rovněž formou emailu.

3.2. Kontaktní osobou za TMM je:

3.2.1. ve věcech smluvních:

3.2.2. ve věcech technických:

3.3. Kontaktní osobou za Klienta je:

3.3.1 ve věcech technických:

3.3.2 ve věcech smluvních:

Sankce

4.1. V případě, kdy bude Klient v prodlenl delším než 10 dnů s úhradou Odměny (resp. její zálohy) dle této

Smlouvy, zaplatí Klient TMM smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to

bezhotovostně na Účet TMM do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy TMM k zaplacení smluvní

pokuty.

Tuto

Smlouvu o poskytnutí služeb

(dále jen „SmIouva")

otevřeli níže uvedeného dne:

TMM s.r.o., se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00, Praha 5, identifikační číslo: 251 64 449, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86987 (dálejen „TMM")

a

operátor ICr a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 02795281, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ,
oddíl B, vložka 19676 (dále jen „Kllent")

TMM a Klient dále také společně jako „Smluvní strany"
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4.2. vpřípadě, kdy TMM n

smluvní pokutu 500 Kč

splatná do 10 dnů ode d

4.3. Uhrazením smluvní pok

porušením povinnosti, k

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každá Smluvní strana obdrží jeden.
5.2. Tato Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami.

5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, v z.p.p. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení š 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a

s výjimkou osobních údajů zaměstnanců, souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších

podmínek. Smlouva nabývá účinnosti právě zveřejněním v registru smluv.

5.4. TMM a Klient dále berou vzájemně na vědomí, že Klient je na žádost třetí osoby povinen poskytovat
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v z.p.p., a

souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Smlouvě (včetně případných příloh, změn a

dodatků) budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5.5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma

Smluvními stranami. Není ii vtéto Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nelze změny této Smlouvy

provádět formou e-mailové či jiné elektronické komunikace.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravě a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu sjejím obsahem připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 —Specitikace Povinností TMM

Příloha č. 2 -Specifikace Povinností Klienta

edodrží povinnosti stanovené přílohou č. 1 ktéto Smlouvě, zaplatí Klientovi

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Takováto smluvní pokuta je
ne doručení písemné výzvy Klienta k zaplacení smluvní pokuty.

uty není nijak dotčeno právo TMM domáhat se náhrady škody způsobené

e které se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

V Praze dne -



popis služby Dílčí odměna

3.1. TMM zajistí pro Klienta občerstvení pro 80 osob včetně dopravy tak, že

občerstvení bude v době od 13.30 hodin do 18.00 hodin dostupné v salonku Ascot,

přičemž částka 20.000 Kč z dílčí odměny za tuto službu ve výši 72.000 Kč představuje

úhradu za nápojový balíček a bude se na givztahovat DPH ve výši 15%

72.000 Kč

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb mezi TMM s.r.o. a operátor ICT, a.s.

(Výrazy uvedené vtextu této přílohy svelkým počátečním písmenem mají význam dle definic této

Smlouvy.)

1. Úvod

1.1. TMM je provozovatel dostihového závodiště Velká Chuchle (dále jen „Závodíště") a to včetně

budovy č. p. 69, v katastrálním území Velká Chuchle, v obci Praha zapsané na listu vlastnictví

č. 1207 vedeném pro katastrální území Velká Chuchle Katastrálním úřadem pro hlavní město

Prahu, Katastrální Pracoviště Praha (dále jen „Budova").

1.2. TMM je v souvislosti s dostihovým dnem na Závodišti, který se koná dne 8.4. 2018 (dále jen

„Dostihový den") povinna poskytnout Klientovi následující služby, přičemž veškeré částky

Dílčích odměn jsou uvedeny bez případné DPH:

2. Reklamní služby a pronájem prostor

2.1. TMM pojmenuje hlavní dostih Dostihového dne tímto způsobem: 20.000 Kč

„
91. Gomba handicap primátorky hlavního města Prahy"

2.2. TMM v Dostihovém programu pro Dostihový clen otiskne 1 barevnou stranu

s obsahem dle zadání Klienta.

2.3. TMM na titulní stránce Dostihového programu pro Dostihový den otiskne logo

Klienta dle zadání Klienta.

2.4. TMM dodá Klientovi nejpozději do 7. dubna 2018 čárový kód na ViP vstupenky

pro jednu osobu v počtu 80 ks.

2.5. TMM poskytne v Dostihový den Klientovi k výlučnému užívání salonek ASCOT

označený logem Klienta v 5. nadzemním podlaží Budovy, a to na dobu od 13.00 hodin

do 18.30 hodin.

2.6. TMM zajistí v Dostihový den vystoupení hudební skupiny JAZZ TRIO včetně

zajištění ozvučení a podia, přičemž toto vystoupení proběhne v salonku ASCOT v době

od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

2.7. TMM zajistí v Dostihový den čtyři hostesky označené logem Klienta, a to na

dobu od 13.00 hodín do 18.00 hodin.

popis službv

3. Ostatní služby



Příloha č. 2 ke smlouvě o pos

(Výrazy uvedené vtextu této

Smlouvy.)

1. Povinnosti Klienta

1.1. Klient je povinen zaplatit TMM za služby dle přílohy č. 1 této Smlouvy Odměnu ve

92.000; Kč, bezhotovostně na Učet TMM, a to následujícím způsobem:

1.1.1. Částku ve výši jedné poloviny celkové odměny, tj. 46.000; Kč zaplatí Klient na

základě zálohové faktury vystavené TMM, a to nejpozději 7. 4. 2018, dojde-lí
k doručení této faktury nejpozdějijeden pracovní den před tímto datem

1.1.2. Zbývajícíčást Odměny ve výši 46.000; Kč zaplatí Klient na základě faktury TMM
doručené Klientovi nejdříve po ukončení Dostihového dne, a to se splatností v

délce 15 dnů od jejího doručení.

1.2. Veškeré částky Odměny jsou uvedené bez příslušné DPH.

1.3. Klient je nejpozději do 7. 4. 2018 povinen předat veškeré grafické i textové podklady pro
realizaci plnění TMM dle přílohy č. 1 této Smlouvy, přičemž veškeré podklady bude Klient
dodávat v elektronické formě na emailovou adresu:

1.4. Klient je povinen neumisťovat mimo smluvní ujednání na základě této smlouvy žádné

propagační nápisy, předměty atd. bez písemného svolení TMM, a to zejména nepřipevňovat
obtížně odstranitelné reklamní nápisy, cedule a samolepící předměty na objekty ve správě či

majetku TMM.

1.5. Klient se zavazuje na svoje náklady odstranit veškeré reklamní předměty
s touto Smlouvou umístil v areálu Závodiště, a to nejpozději do pěti dní od D

Pokud tak neučiní, souhlasí Klient s tím, že náklady vynaložené TMM na odstr

předmětů Klientem umístěných v areálu Závodiště mu mohou být vyúčtovány

1.6. Klientje povinen poskytnout TMM součinnost potřebnou k plnění povinností TMM dle přílohy
č. 1 této Smlouvy.

1.7. Klient je povinen vykonávat veškerá svá práva dle této Smlouvy způsobem, který nebude
komplikovat průběh dostihů během Dostihového dne a nebude nepřiměřeně omezovat ostatní

návštěvníky Závodiště.

kytnutí služeb mezi TMM s.r.o. a Operátor ICT, a.s.

přílohy svelkým počátečním písmenem mají význam dle definic této

které v souladu

ostihového dne.

aněni reklamních

výší částky


