
Operátor ICI“
,
a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a

Bc. Petra Burdová, místopředseda představenstva

IČO: 027 95 281

DIČ: CZ02795281

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676.

(dále jen „OICT") na straně jedné.

Adaugeo s.r.o.

Sídlo: Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: lanem Bartoňem, jednatelem

IČO: 02791111

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223866.

(dále jen „Partner") na straně druhé.

Smlouva o spolupráci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení š 1746 odst. (Z) zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník. (dále jen „o.z.")

mezi

Smluvními stranami:

(OICr a Partner dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")
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Článek u.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je na straně jedné závazek Partnera poskytovat po dobu účinnosti této

Smlouvy uživatelům aplikace slevu či výhodu na své služby a produkty za podminek dále v této

Smlouvě uvedených.

Předmětem této Smlouvy je na straně druhé závazek OICT prezentovat Partnera, jeho produkty
nebo jím poskytované služby v souvislosti s poskytnutou výhodou pro uživatele v aplikaci OICT

,
a

to za podmínek a v rozsahu uvedeném v této Smlouvě.

Ze Smluvního vztahu založeného touto Smlouvou neplynou smluvním stranám vůči sobě žádné

finanční závazky.

Článek |||.

Závazky Partnera

Partner se zavazuje poskytovat uživatelům aplikace slevu nebo jinou výhodu (dále jen „sIeva"),

kterou uživatel může uplatnit vprovozovně Partnera. Sleva včetně příslušné provozovny jsou
definovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
Sleva dle odstavce 1. tohoto článku bude Partnerem uživateli poskytnuta na základě předložení

Elektronického identifikátoru slev (dále jen „ElS") zobrazující se v aplikaci, který prokazuje
absolvování trasy a míst určení. Při uplatnění slevy u Partnera se musí uživatel aplikace prokázat

nejpozději před provedením platby. Podrobněji upraveno vobchodních podmínkách, jež jsou
volnou Přílohou č. 2 této Smlouvy. Změny volné Přílohy č. 2 této Smlouvy nevyžadují formu

dodatku k této Smlouvě. Případné změny volné Přílohy č. 2 budou Partnerovi oznámeny

prostřednictvím kontaktů uvedených u oprávněných osob v čl. V. této Smlouvy.
Partner se zavazuje:

a. garantovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy poskytování slev v rozsahu a ve výši

dohodnute v Príloze č. 1 teto Smlouvy, a to bez nároku na finanční plnění ze strany OICT,
b. po celou dobu účinnosti této Smlouvy poskytovat pověřené osobě OICT dle Článku V. této

Smlouvy 1x za šest měsíců písemné informace o využíváni slev,

1/4

Článek I.

Účel smlouvy

1. OICT, vedena snahou o získání účinné pomoci v rámci rozvíjení Turistické mobilni aplikace Prague
Visitor Guide (dále jen „aplikace"), akceptuje nabídku Partnera na podporu aplikace, a to formou

poskytování slev nebo výhod uživatelům této aplikace (dále jen „uživatel"). V zájmu zajištění
dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce, široké informovanosti o poskytovaných slevách a

výhodách, a tím ijejich vyšší využitelnosti ze strany uživatelů se smluvní strany společně rozhodly
uzavřít tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen „SmIouva") v rámci pilotního projektu poskytování slev

a výhod uživatelům aplikace.
2. Smluvnístrany prohlašují, že vzájemná spolupráce nenaplňuje definiční znaky veřejné podpory dle

platné a účinné právní úpravy vztahující se k veřejné podpoře a nenarušuje pravidla hospodářské
soutěže. V případě, kdy by o tomto vznikla jakákoliv pochybnost, jsou smluvní strany povinny se

vzájemně informovat a zabránit jakémukoliv jednání, které by bylo v rozporu se zákonem.
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Článek IV.

Závazky OICT

1. OICI“ se v rámci plnění podminek spolupráce dle této Smlouvy zavazuje:
a. uvádět Partnera včetně dodaného loga a fotografie provozovny, a to po celou dobu účinnosti

této Smlouvy v aplikaci, která bude uživatele aplikace informovat o slevách poskytovaných
Partnerem,

umožnit bezplatné umístění loga Partnera včetně prokliku na sociální sítě Partnera v aplikaci,
c. umožnit prezentaci Partnera v rámci své inzerce na sociálních sítích.

Článek V.

Vzájemná komunikace Stran

1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím
následujících oprávněných osob:

Oprávněné osoby, které budou OICT zastupovat v souvislosti s plněním této

Oprávněné osoby, které budou Partnera zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

2. Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez
nutnosti uzavírání dodatku ke Smlouvě.

3. Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé
smluvní straně doručena v listinné podobě na adresujejího sídla nebo v elektronické podobě na e-
mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Partner
povinen odesilat OICI“ na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

umístit logo OICT a aplikace do partnerské sekce na internetových stránkách Partnera
a zajistit proklik na stránky OICT www.operatorict.cz a

zajistit prezentaci aplikace v rámci své inzerce na sociálních sítích.

Partner se zavazuje po podpisu Smlouvy poslat v elektronické podobě na e-mailovou
adresu uvedenou u oprávněných osob v článku V. logo a fotografii provozovny, a to ve
formátu png.

www.nasklenicku.com

www.praguevisitorpasscom,
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Tato Smlouva je uzavřena n

Tato Smlouva nabývá platno

Závazky smluvních stran

smluvních stran.

Každá ze smluvních stran m

doba je dva (2) měsíce a zač

v němž byla výpověd'doruč

Každá ze smluvních stran

Smlouvou nebo zákonem, z

Pro účely této Smlouvy se za

dohodnuté slevy Partnerem

Kterákoliv smluvní strana je

všem okolnostem zřejmé,

Smlouvy. Kterákoliv smluvní

strana vážného neprofesio

obsahem, účelem nebo pře

Odstoupení od Smlouvy m

druhé smluvní strany. Právn

od Smlouvy druhé smluvní s

Článek vu.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními o.z.

Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislostí s přípravou či

procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou

nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejich přílohách a případných dodatcích.

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dosažení úplného konsenzu smluvních

stran na celém obsahu jejízměny či doplnění, a to pouze formou číslovaných písemných Smluvních

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým,

neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost

Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné

od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé

ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co

nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

Partner není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu OICT postoupit či převést jakákoliv

práva či povinností vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Smluvní strany se zavazují, že budou vždy jednat tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména a

dobré pověsti druhé smluvní strany. V případě vzniku sporů vyplývajících z této Smlouvy se smluvní

strany zavazují k jejich řešení smírnou cestou formou jednání svých zástupců. V případě, že

jednáním smluvních stran nebude dosaženo dohody smírnou cestou, budou tyto spory řešeny

prostřednictvím věcně a místně příslušných obecných soudů v České republice.

Článek VI.

oba trvání Smlouvy a ukončení Sm

a dobu určitou, a to do 28.2.2019.

sti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

vyplývající z této Smlouvy mohou zaniknout písemnou dohodou

ůže tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní

iná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,

ena druhé smluvní straně.

může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto

ejména pak dle ustanovení š 2001 a násl. o.z.

podstatné porušení Smluvních povinností považuje: zrušení či snížení

bez předchozí písemné dohody smluvních stran.

oprávněna odstoupit od Smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke

že protistrana není schopna plnit podmínky spolupráce dle této

strana může od Smlouvy odstoupit i tehdy, dopustí-li se druhá smluvní

nálního chování nebo bude vyvíjet činnost, která bude v rozporu s

dmětem této Smlouvy.

usí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno do sídla

í účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení

traně.
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Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu Smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s
obsahem jejích jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí toto Smlouvy jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 — Definování slevy a provozovny
' Příloha č. 2 -volná příloha Obchodní podmínky

Adaugeo s.r.o.
Operátor ICT, a.s.
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Příloha č. 1

Provozovna partnera:

Wine bar Na skleničku

Jindřišská pasáž, Jindřišská 5

110 O0 Praha 1

Definování slevy:

K první skleničce vína druhá zdarma

a d a|u|g|e|o
l O 02791111 DIC CZ02791111

wwwadaugeu u

OPERÁTOR

lCT



Příloha č. 2 Obchodnípodmínky
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