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uzavFené dle § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky’l zékonl’k, v platném zném’ (déle jen
,,Ob¢':ansky’t za’konl’k“)

l. Smluvnl' strany:

1) Leti§té Praha, a. 5.
se sidlem: Praha 5, K leti§ti 1019/6, P56 161 00
:60: 28244532,
DIC:
zastoupen

spoleénost je zapsané vobchodm’m rejstrl’ku vedeném Méstsky’lm soudem vPraze, oddl’l B,vloika 14003,
(déle jen ,,LP”)

2) LUXURY GUIDE, s.r.o.

se sidlem: Na Maninéch 1040/14, Praha 7, 170 00
I60: 262 12 226
DIE: C226212226, plétce DPH
zapsana’ v obchodnim rejstfi'ku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloika 80142zastoupené lng. Milenou iampovou, jednatelkou
(déle jen ,,Partner”)

(LP a Partner déle jednotlivé také jako ,,Smluvn|’ strana“ nebo spoleéné jako ,,Sm|uvm’ strany”)

ll. Uéel a p‘r’edmét smlouvy

1. Uéelem této smlouvy o spolupréci (déle jen ,,Smlouva”) je vzéjemné spolupréce Smluvm’chstran voblasti reklamy a propagace spoél’vajl’ci vtom, 2e Smluvm’ strany si budou vza’jemnéposkytovat plném’ dle této Smlouvy.
2. PFedmétem této Smlouvy je (i) zévazek Partnera poskytnout LP plnénl’ uvedené v (“:l. Ill. tétoSmlouvy (déle jen ,,Plném' Partnera”), vrozsahu a za podml’nek stanovenVch da’le toutoSmlouvou a tomu odpovidajl’ci zévazek LP toto Plném’ Partnera prijmout a zaplatit za Plném’Partnera sjednanou cenu dle m’ie uvedenVch podml’nek a (ii) zévazek LP poskytnout Partneroviplnénl’ uvedené vél. IV. této Smlouvy (da’le jen ,,Plném’ LP”), vrozsahu a za podminekstanoveny’lch déle touto Smlouvou a tomu odpovr’dajl’cr’ zévazek Partnera toto Plném’ LPpFijmout a zaplatit za Plném’ LP sjednanou cenu dle nl’ie uvedenVch podml’nek. Plnénl’ Partneraa Plnénl’ LPjsou ve Smlouvé déle spoleéné oznaéovéna jako ,,Plném'”.

III. Za’vazky Partnera
1. Partner se zavazuje:

i. poskytnout LP reklamm’ prostor pro uml’stém’ inzerétu o velikosti 8x 1/1
stra’nky (déle také jako ,,Inzerét” nebo ,,lnzerce“) ve v§ech Etyrech (4)
vydénl’ch Easopisu Luxury Guide vydévaném Partnerem béhem kalendérm’ho



roku 2019 (dale také jako ”Casopis”), dle harmonogramu vydam’ éasopisu
uvedeného v ph’loze E. 1 této Smlouvy. Inzerat bude uml’stnén na jakékoliv
strané pfislu§ného Eisla Casopisu. LP bude jednotlivou lnzerci objednévat na
nasledujici elektronické adrese Partnera: info@|uxumguide.cz vidy s
jménem a na svfij uéet.

ii. dodavat LP Casopis (dale také jako ,,Zboii”) vobjemu 520 ks C‘asopisu
kvartélné, a to vidy maximélné do tFI’ kalendérnl’ch (3) dnfl od data vydanl’
ph’sluéného Eisla Casopisu dle harmonogramu vyda’m’ uvedeného v pFI’loze é. 1
této Smlouvy. O pFedani a pfevzetl' Zboil’ se Smluvm’ strany zavazujl’ sepsat
pl'semnv predévaci protokol, kten’l musn’ by’lt podepsén obéma Stranami.

Prava a povinnosti Partnera ty’kail’cr’ se Inzerce:

LP se zavazuje dodat Partnerovi, resp. konktatnl’ osobé Partnera pro doda’nl’ lnzerce uvedené
v (“:I. V. této Smlouvy inzertni podklady spoleénosti LP ve formatu pdf pro umistném’ lnzerce v
pfedmétném Casopise, nejpozdéji do data uvedeného v ph’loze E. 1 této Smlouvy. Partner se
zavazuje doruéeni inzertnl’ch podkladfi LP, resp. konktatkm’ osobé LP uvedené vél. V. této
Smlouvy obratem potvrdit.

Partner je pfi plném’ zévazkfi z této Smlouvy povinnen postupovat tak, aby nebylo po§kozeno
dobré jméno LP. Partner plné odpovidé pFi plném’ zavazkfl Smlouvy za dodriovém’ platny’lch a
déinny’lch pra’vnich predpisfi a 23 ve§keré dfisledky poruéenl’ svy’lch povinnostl’ dany’lch tI’mto
ustanovem’m. Partner se zavazuje od§kodnit LP a zbavit LP bezodkladné ve§kerych na’rokfi,
poiadavkfi na na’hrady §kod anebo jiny’lch poiadavkfl, které vfléi LP vsouvislosti s plnénl’m
spoleénosti Partnera dle této smlouvy vznese jakékoli tFetI’ osoba.

PFi kaidém pouiitl’ loga, obchodm’ho jména, éi jiného materialu ty’lkajl’ci se éinnosti spoleénosti
LP se Partner zavazuje pouil’t ke splnéni zavazkfi této Smlouvy pl’semné schvélenVch podkladfi
spoleénosti LP (dale jen ,,schvdlené podklady”). Logo spoleénosti LP, které je ochrannou
znémkou, je Partner opravnén pouil’t pouze vbarvach 3 ve velikosti odpovidajl’ci danému
poméru. Pfi pouil’vanl’ schvalem’lch podkladfi spoleénosti LP je Partner povinnen se Fidit
pokyny spoleénosti LP, k pouiiti loga stanovenf/mi. .Iiné poklady, nei schva’lené spoleénostr’ LP
nesmi Partner pouil’t bez predchoziho projednam’ a pl’semného souhlasu spoleénosti LP. Pro
vylouéenl’ v§ech pochybnostl’ se Smluvm’ strany dohodly, ie uzavFenI’m této Smlouvy nevznika
Partnerovi pravo uil'vat ochranné zna’mky LP ve spojenl’ se sm jménem, obchodnl’m jménem,
slovnl’m nebo grafickym oznaéenim Partnera, jeho eobky apod. Jakékoliv jiné uiiti
ochrannVch znamek spoleénosti LP nei uiiti sjednané vtéto Smlouvé podléha pFedchozimu
pl’semnému souhlasu LP.

Pra’va a povinnosti Partnera ty’kaiici se dodévek Zboil’:

Partner odpovida za to, ie Zboii pro LP bude dodavano plné v souladu se zakonem E. 49/1997
Sb., 0 civilm’m letectvi, ve znénf pozdéj§ich pfedpisfi, a v souladu s Narodnl’m bezpeénostnl’m
programem ochrany civilnl'ho letectvi Ceské republiky.

Partner odpovn’da, ie Zboil’ bude dodéno do mista dodém’ dle instrukcr’ Kontaktnl’ osoby LP
uvedené v él. V. Smlouvy.

Odchylky v poétu Zboii éi jiné vady dodévky Zboii reklamuje LP u Partnera bez zbyteéného
odkladu ihned po jejich zjiéténl’ nejpozdéji do druhého pracovm’ho dne. Pripadny rozdr’l mezi
skuteéné dodanym mnoistvu’m Zboil’ a lidaji na dodacim Iistu vyznaél’ na ph’sluéném dodacim



10.

11.

12.

listu. Vadou se rozuml’ odchylka od kvalitativnich podminek, rozsahu, vlastnostl’ éi parametrfl
Zboil’ nebo jeho éésti, stanovenVch touto Smlouvou, nebo stanovenVch obecné za’vazai
prévnimi pfedpisy (dale jen ”Vada”). Partner odpovida’ za Vady zjevné, skryté i prévnl’, které
ma Zboil’ vdobé pfechodu nebezpeél’ §kody na Zboil’, tj. prevzetl’m kaidé dodévky Zboil’
podpisem na dodacim listu.

LP Vady ZbOiI’ dostateéné popl’ée a v pFI’padé kvalitativnl' Vady pfiloil’ vy’ltisk, ktery’l tyto Vady
doklédé. Partner oznémenou Vadu neprodlené odstrani nl'ie uvedea zpfisobem: hodnotu
chybéjl’ciho Zboil’ vyrovna dodévkou nahradnl’ho Zboil’, popF. nebude-li to moiné, odeéte
hodnotu reklamovaného Zboil’ od fakturované ééstky Ceny plnénl’. Reklamace je moiné
uplatnit u kontaktnl’ osoby Partnera uvedené v él. V. Smlouvy.

Reklamované Vady je Partner povinnen na své néklady odstranit dle podml’nek a zpfisobem
Wée uvedea, a to nejpozdéji do 5 dnfl ode dne ozna’menl’ Vady ze strany LP.

Partner prejl’ma zavazek, ie dodané Zboii splr'Iuje ve§keré poiadavky obecné zévazny’lch
pravnl’ch predpisfi, které se na toto Zboil’vztahuje.

Da|§i na’roky LP plynouci mu 2 titulu vad plnéni z obecné zévazny’lch prévnich predpisfl tI’m
nejsou dotéeny.

Vlastnické prévo ke Zboil’ a nebezpeél’ §kody na ném prechézi na LP dnem prevzetl’ Zboil’
potvrzenim na dodacim listé, podepsany'lm opravnény'lmi zéstupci Smluvnich stran.

Zévazky LP

LP se zavazuje poskytnout Partnerovi: neadresnou distribuci Casopisu Luxury véetné vkladfi
vprostorach VIP Service Club CONTINENTAL vTermina’lu 1, kterV se nachazi vprostoréch
Leti§té Véclava Havla Praha/Ruzyné, jejichi provozovatelem je LP, dale pak vsaloncich
Mastercard, Erste a Raiffeisenbank Lounge.

LP odpovu’da za to, ie inzertm’ podklady LP zaslané Partnerovi dle El. |||. odst. 2 této Smlouvy,
resp. Inzerce je v souladu s platnymi a uéinai prévnimi pfedpisy Ceské republiky,
mezinarodnl’mi smlouvami, kteei je Ceska republika va’za’na, dobei mravy, Kodexem
reklamy, a ie Inzerat neporu§uje autorské ijiné préva tretl’ch osob véetné pra’v k du§evnimu a
prumyslovému vlastnictvi.

LP je pr'i plnénl’ zavazkfi z této Smlouvy povinno postupovat tak, aby nebylo po§kozeno dobré
jméno spoleEnosti Partnera.

Kontaktnl’ udaje

Smluvni strany se zavazuji pro vzajemnou komunikaci pFi naplfiovéni predmétu Smlouvy uil't
niie uvedené kontakty:

Kontakt pro dodénl' Inzerce: info@_|uxumguide.cz



VI. Cena Plnéni a platebni podminky

Celkové cena Plnéni Partnera specifikovaného v élénku ll. této Smlouvy Eini

Partnera i kCelkové cené Plnéni LP bude piipoétena DPH ve vV§i dle platny’lch prévnich
pFedpisfi kdatu uskuteénéni zdanitelného plnéni. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
Partnera je 1.1.2019. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni LP je 1.1.2019.

Cena jednotlivh sluieb Partnera:

rozsah
cena lnzerce

Luxu Guide 3/19 2x 1/1
Luxu Guide 6/19 2x 1/1
Luxu Guide 9/19 2x 1/1
Luxu Guide 11/19 2x 1/1

cena Zboii

Luxu Guide 3/19
Luxu Guide 6/19
Luxury Guide 9/19
Luxu Guide 11/19

Cena sluieb LP:

Distribuce éasopisfi Poéet kusfi ‘ Cena

01/2019 — 12/2019 2080

Na poskytnuté Plnéni vystavi Partner pro LP fakturu - dafiovy’l doklad ve smyslu za’kona
E. 235/2004 5b., 0 dani zpridané hodnoty, vplatném znéni, (dale jen ,,Zékon oDPH”)
vzékonné Ihfité do 15 dnfi od data uskuteénéni zdanitelného plném’. Za v§echna plnéni
poskytnuté Partnerem dle této Smlouvyje Partner oprévnén vystavit fakturu —dafiov{/ doklad
nejdfive k1.1.2019. Faktura — dafiovy doklad bude eazné oznaéena upozornénim
,,NEPROPLACET — BARTER”. Faktura bude vystavena se splatnosti 17 dnfi od data vystaveni.
Faktura se povaiuje za uhrazenou dnem zapoéteni nebo dnem pFipsani dluiné ééstky na
bankovni uéet druhé smluvni strany uvedenv na fakture — dafiovém dokladu.

Na poskytnuté Plnéni vystavi LP pro Partnera fakturu - dafiovy’l doklad ve smyslu za’kona
é. 235/2004 5b., 0 dani zpFidané hodnoty, vplatném znéni, (déle jen ,,Za’kon oDPH”)
vzékonné lhl'ité do 15 dnfi od data uskuteénéni zdanitelného plnéni. Za v§echna plnéni
poskytnuta LP dle této Smlouvy je LP opravnéno vystavit fakturu — dafiovV doklad nejdrive
k 1.1.2019. Faktura — dafiovy doklad bude vy’lrazné oznaéena upozornénim ,,NEPROPLACET —
BARTER”. Faktura bude vystavena se splatnosti 17 dm‘i od data vystaveni. Faktura se povaiuje



za uhrazenou dnem zapoétem’ nebo dnem pfipsénl’ dluiné éastky na bankovnl’ déet druhé
smluvnl’ strany uvedenv na faktuFe — dafiovém dokladu.

Vzhledem ke kompenzaénl’mu charakteru této Smlouvy se obé Smluvni strany dohodly na
vzéjemném za’poétu v/ch pohledévek, které vzhledem k pfedmétu Smlouvy vzniknou, a to
vplném rozsahu, véetné event. DPH za podminky, 2e obé SmluvnI' strany splnily vplném
rozsahu své povinnosti uloiené jim touto Smlouvou. Tento élének se nevztahuje na jiné
pohledévky Smluvnich stran, které vznikly jinak, nei je vymezeno vedmétu Smlouvy.
Pfipadné rozdl’ly v dhradé po zapoéteni faktur, které vzniknou z dfivodu rozdiach sazeb DPH
uhradi jedna Smluvnl’ strana druhé Smluvni strané nejpozdéji kdatu splatnosti poslednl’
vystavené faktury. PFipadne-Ii termin splatnosti na sobotu, nedéli, den pracovnl’ho volna a den
pracovnl’ho klidu ve smyslu platny'Ich a fiéinnVch pravnich pfedpisfi Ceské republiky nebo na
31.12. nebo den, kterv nenI’ pracovnl’m dnem podle zékona E. 284/2009 5b., 0 platebnl’ch
styku, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfl, posouvé se termI’n splatnosti na nejbliiél’ na’sledujl’ci
pracovniden.

Pokud se v dobé trvénl’ této Smlouvy Smluvm’ strany dohodnou, ie Plném’ Parnera nebo Plnénl’
LP nebude poskytnuto v pflvodné dohodnuté vvéi, provedou vzéjemnv zépoéet hodnot Plnénl’
k datu splatnosti dle pfisluéné faktury a vzniklv rozdl'l hodnot Plnéni uhradi Smluvni strana
druhé Smluvm’ strané do data splatnosti dle pfisluéné faktury.

SmluvnI' strany se dohodly, ie v pfl’padé, kdy Plnénl’, nebo alespofi jedno z Plnénl’, nebo jeho
éést, je poskytovéna a fakturovéna v prfibéhu vice nei jednoho kalendéfniho roku, provedou
Smluvnl' strany k 31. 12. daného roku vzéjemné odsouhlaseni vy'IEe pohledévek.

Smluvnl’ strany sjednévajl’, ie danové doklady vystavené na zékladé této Smlouvy mohou mI’t
listinnou nebo elektronickou podobu ve formétu pdf.

Adresa pro zasilani faktur/danch dokladfi je:

0 Partner za§le fakturu/danovv doklad na adresu:
Letiété Praha, 3. 5., evidence faktur, Jana Ka§para 1069/1, 160 00 Praha 6,
v elektronické podobé ve formétu pdf. na adresu: invoices@prg.aero

0 LP za§|e fakturu/danovv doklad na adresu:—

Pokud v souladu se zékonem o DPH jedna ze Smluvnich stran:

o bude rozhodnutl’m spra’vce dané uréena jako nespolehlivv plétce, nebo
o bude vyiadovat dhradu za zdanitelné plnénl’ poskytnuté dle této Smlouvy na bankovnl’

L’Jéet, kterv nem’ sprévcem dané zvefejnén zpfisobem umoinujl’cim délkovv ph’stup,
nebo bankovm’ déet na déet vedenv poskytovatelem platebnl’ch sluieb mimo fizeml’
CR,

je druhé Smluvnl’ strana oprévnéna uhradit na bankovm’ déet prvnl’ Smluvni strany pouze
cenu za poskytnuté zdanitelné plnéni bez dané z pfidané hodnoty (déle jen ,,DPH”). DPH,
je—li flétovana’ a je-li dle Smlouvy souéésti fihrady ze strany druhé Smluvnl’ strany, je druhé
Smluvni strana oprévnéna uhradit p‘r'imo na déet pfislu§ného sprévce dané. V takovém
ph’padé se Eéstka ve vVéi DPH nepovaiuje za neuhrazenv zévazek vfiéi prvnl’ Smluvnl’ strané,
prvni Smluvni strana tak nenl’ oprévnéna poiadovat doplatek DPH ani uplatnovat jakékoliv
smluvni sankce, droky z prodleni éi smluvni pokuty. O tomto postupu je druhé Smluvni
strana povinna prvnI’ Smluvm’ stranu informovat, a to nejpozdéji k datu fihrady ceny.



VII.

VIII.

Sankéni ustanovenl’

. Vprl’padé, ie Partner nevystavi radné nebo véas faktury a/nebo nevystavi fakturu nebo
neodstranl’ jejl’ nedostatek ani ve lhfité 15 dnfi od doruéenl’ pl’semného upozornénl’ ze strany
LP, je LP oprévnéno poiadovat a Partner se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve v9§i 1.000,- KE
za kaidé jednotlivé poru§eni.

. V ph’padé, ie Partner nesplni v pIné vy’léi svfij zévazek uvedeny’l v El. ll. Smlouvy poskytnout LP
Plnéni Partnera, nebo prevzit od LP Plnéni LP a zaplatit za néj, je LP opra’vnéno poiadovat a
Partner povinen uhradit smluvnl’ pokutu ve vyéi hodnoty Celkové ceny Plnéni Partnera (bez
DPH), uvedené v <':|. ,V|., odst. 1 této Smlouvy. Smluvnl' pokuta nepodléha DPH. Tl’mto
ustanovenl'm nenI' dotéen nérok LP na néhradu §kody vplné v9§i véetné majetkové a
nemajetkové fijmy.

. V pfl’padé, ie Partner nesplni a/nebo splni svadami a/nebo poruéi nékterv ze svy'Ich zévazkfi
uvedeny’lch v <':|. III. Smlouvy a nenapravi jej ve lhflté 15 dnfl od doruéenl’ pl’semného
upozornénl' ze strany LP, je LP opra’vnéno poiadovat a Partner povinen uhradit smluvnl' pokutu
ve Wéi 10.000,— Ké (deset tisic korun éesky'lch), a to za kaidé jednotlivé nesplnéni éi poruéeni
zévazku, a to i opakované. Smluvnl’ pokuta nepodléhé DPH. Tl’mto ustanovem’m nenI’ dotéen
narok LP na néhradu §kody v pIné vy'léi véetné majetkové a nemajetkové l'iy.

. V§echny smluvm’ pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 17 dnfi od vystavenl’ faktury na
smluvni pokutu ze strany LP. Uplatnénim néroku na smluvnl' pokutu ze strany LP nenI’ dotéeno
pra’vo LP na néhradu zpfisobené §kody a to véetné nemajetkové iy.

Dfivérné informace

Smluvni strany se dohodly, 2e za dfivérné informace ve smyslu této Smlouvy jsou povaiovény
ve§keré t’Jdaje uvedené v textu Smlouvy nebo v dokladech na které Smlouva odkazuje, jakoi
ijakékoli informace vyménéné mezi Smluvnimi stranami dstné, pl’semné (”:i vjakékoli jiné
formé, éi Smluvm’mi stranami jinak ziskané vsouvislosti s plném’m této Smlouvy (dale jen
,,Dfivérné informace”).

Za Dfivérné informace nebudou povaiovany informace, které

(a) jsou verejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uiitl’ nebo zpfi’stupnénl’, pokud jejich
verejné ph’stupnost (":i znémost nenastala vdfisledku poru§eni zékonné (“:i smluvm’
povinnosti, nebo

(b) jsou poskytnuty Partnerovi tretl’ osobou nijak nezfléastnénou na realizaci Plnénl’, které
ma prévo s takovou informacivolné nakladat a poskytnout ji tretim osobém.

Partner se zavazuje, ie bez pfedchoziho pisemného souhlasu LP:

(a) neuiije Dflvérné informace pro jiné fiéely nei pro (16e realizace Plném’ asplném’
povinnostl' podle této Smlouvy, a nebo

(b) nezverejni ani jinak neposkytne Dfivérné informace iadné treti osobé, vyjma sch
povérenVch zaméstnancfi, Elena svy’lch vnitrnl'ch orgénfi, odbornych poradcfl a
prévnl’ch zéstupcfi. Témto osobém v§ak mfiie t Dfivérné informace poskytnuta
pouze tehdy, pokud budou zavézéni udriovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly
stranou této Smlouvy. Za poru§eni povinnosti tretich osob udriovat poskytnuté
informace v tajnosti odpovu’dé Partner tak, jako by poruéila povinnost sama.



IX. Trvéni Smlouvy

Tato Smlouva se uzavn’ra na dobu uréitou, a to do 31.12.2019. Tato Smlouva nabWé platnostia Oéimosti dnem jejl’ho podpisu posledm’ Smluvnl’ stranou.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (étyrech) vyhotovem’ch s platnosti originalu, z nichi kaidéSmluvnl’ Strana obdrii po dvou.
Jakékoliv zmény éi dodatky této Smlouvy mohou by’It provedeny pouze formou pl’semnycha vzestupné (“:I’slovanych dodatkfl podepsany’lch obéma Smluvnl’mi stranami.
Smlouvu lze ukonéit: '
(a) uplynutfm doby, na kterou byla uzavrena,
(b) pl’semnou dohodou Smluvm’ch stran,
(c) vypovédl’ dle této Smlouvy dle odst. 6. tohoto (:I. IX. Smlouvy,
(d) pl'semny'lm odstoupenl'm od Smlouvy z dfivodu podstatného poru§eni Smlouvykteroukoliv Smluvnl’ stranou. Odstoupem’ odstupujl’ci Smluvnl’ strany je uéinné jehodoruéenl’m druhé Smluvni strané.
Smluvnl’ strany se dohodly, ie podstatny’lm poruéem’m Smlouvy dle odst. 4., pl’sm. (d) tohotoEl. IX. Smlouvy ze strany Partnera se rozumi zejména nesplnéni/poru§eni zévazkl'), ke ktery’lmse Partner zavézal v El. III. této Smlouvy nebo nesplnénijiny'lch zévazkfi Partnera stanoveny’lchv této Smlouvé. Za podstatné poru§eni Smlouvy ze strany LP se rozuml’ poruéenl’ Smlouvy vesmyslu § 2002 Obéanského zakoniku.
Tuto Smlouvu mfiie kaidé ze Smluvm’ch stran vypovédét bez uda’nl’ dflvodu stim, ievy’Ipovédm’ doba éinl’ jeden (1) mésic a poéiné béiet prvnl’ den mésice nésledujiciho podoruéem’ pl’semné Wpovédi druhé Smluvm’ strané.
VpFI’padé pfedéasného ukonéem’ této Smlouvy se Smluvnl’ strany zavazuji kvzéjemnémuvyrovnéni v§ech dosud vyéerpany'lch plném’, a to nejpozdéji do 30 dnfi od ukonéeni platnostitéto Smlouvy.

Za'véreéné ustanoveni

. Tato Smlouva se fidl’ éeskym pravm’m Fadem, zejména pfislu§n9mi ustanovem’mi Obéanskéhozékoniku. Smluvm’ strany se zavazujl’ refit ve§keré spory, které mezi nimi mohou vzniknoutv souvislosti s provadém’m nebo Wkladem Smlouvy, jednénl’m a vzéjemnou dohodou. Pokud senepodaFI’ veEit pfedmétny’l spor do triceti (30) pracovm’ch dnfi ode dne jeho vzniku, budetakovV spor pFedloien jednou ze Smluvm’ch stran vécné a ml’stné pFisluEnému soudu. Smluvnl’strany se v souladu s ustanovem’m § 89a zékona 6. 99/1963 Sb., obc‘fanskv soudnl’ Fad,v platném zném’, dohodly na mistm’ pfislu§nosti obecného soudu LP.
. Partner jako smluvnl’ strana, vfiéi m’i se prava LP jako véFitele ze Smlouvy promléujl’, tI'mtovY/slovny’lm prohlaéenl’m prodluiuje délku promléeci doby prav véFitele vyply’lvajl’cich z tétoSmlouvy na dobu patnacti (15) let.
. Partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Obéanského zakonl'ku bere nebezpeél’ zményokolnostl’, které mohou zaloiit v prévech a povinnostech Smluvnl’ch stran zvlé§t’ hruby’lnepomér. Partnerovi tak nevznikne pra’vo domahat se obnovem’ jednanl’ o Smlouvé v ph’padépodstatné zmény okolnostl’, jak pFedpokléda § 1765 odst. 1 Obéanského zakonl’ku.
. Smluvnl’ strany se vyslovné dohodly, ie:

(a) Partner nem’ oprévnén zapoéist své splatné inesplatné pohleda’vky za LP bezpredchoziho pl’semného souhlasu LP, simkou pohledévek uvedenych vél. VI. této
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Smlouvy, u nichi moinost za’poétu bez daléiho vyplWé 2e samotné dikce tohoto Elanku
Smlouvy.

(b) Partner nenl’ oprévnéna postoupit jaka’koli své prava z této Smlouvy nebo tuto
Smlouvu jako celek na treti osobu bez predchoziho pl’semného souhlasu LP, a to ani
éésteéné.

(c) Partner nenl’ opra’vnén jakkoli zastavit jakékoli své pohledévky za LP vyply’lvajl’ci z této
Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ie ustanoveni § 1766 (zména okolnosti), § 1793 (nel’Jmérné
zkraceni), § 1796 (lichva), § 2000 (zru§em’ zavazku), § 2050 (smluvnl’ pokuta a nahrada §kody)
Obéanského za'koniku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy wplWajici nepouiiji.
Smluvni strany se proto vyslovné dohodly na nésledujicich ustanovenich Smlouvy
upravujl’cich jejich prava a povinnosti odchylné od Obéanského zakonl’ku:

(a) zédna' ze Smluvnich stran neni opravnéna podat v souladu s ustanovem’m § 1766
Obéanského za’koniku névrh soudu na zménu zévazku ze Smlouvy.

(b) Tato Smlouva je uzaviréna mezi podnikateli v ramci jejich podnikénl’, z tohoto dfivodu
se na tuto Smlouvu vsouladu s ustanovenim § 1797 Obéanského zakoniku neuplatnl’
ustanovenl’ § 1793 ai 1795 Obéanského zakonl'ku o neflmérném zkracenl’ ani
ustanovenl’ § 1796 Obéanského zakonl'ku o lichvé.

(c) Partner se vzda’va prava domahat se zruéenl' zavazku z této Smlouvy podle § 2000 odst.
2 Obéanského za’konl'ku.

Tato Smlouva obsahuje t’Jplné ujednéni o predmétu Smlouvy a v§ech néleiitostech, které
Smluvnl' strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povaiujl’ za dflleiité pro zévaznost
této Smlouvy. Zédny projev vfile Smluvnich stran uéinény’l pFi jednénl’ o této Smlouvé ani
projev vfile uéinény’l po uzavfenl’ této Smlouvy nesml’ by’lt vykladén v rozporu s vy’Islovny’Imi
ustanovem’mi této Smlouvy a nezakla’dé iadny’l zavazek iadné ze Smluvnl’ch stran. Tato
Smlouva nahrazuje ves‘keré ostatm’ pisemné éi astnl’ dohody uéinéné ve véci pfedmétu této
Smlouvy.

Smluvni strany sjednévaji, 2e si nepfeji, aby nad ramec vyslovnVch ustanovenl’ této Smlouvy
byla jakékoli préva a povinnosti dovozovény z dosavadnl’ éi budouci praxe zavedené mezi
Smluvm’mi stranami Ei zvyklostl’ zachovévanVch obecné éi v odvétvn’ tajI’cim se predmétu
této Smlouvy, ledaie je ve Smlouvé vy’Islovné sjednano jinak.

SmlaI’ strany si sdélily v§echny skutkové a pravnl’ okolnosti, o nichi k datu podpisu této
Smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantnl’ ve vztahu k uzavFenI’ této
Smlouvy. Kromé uji§téni, ktera si Smluvni strany poskytly v této Smlouvé, nebude mit iédna
ze Smluvnich stran iadné daléi préva a povinnosti v souvislosti s jakf/mikoli skuteénostmi,
které vyjdou najevo a o kteeh neposkytla druhé Smluvm’ strana informace pFi jednanl’ o této
Smlouvé. Wjimkou budou pripady, kdy dana’ Smluvnl’ strana Limyslné uvedla druhou Smluvnl'
stranu ve skutkovy’l omyl ohledné pfedmétu této Smlouvy.

Smluvnl’ strany prohlaéujl’, ie tuto Smlouvu uzavrely na zakladé svobodného projevu vfile,
uréité, vainé, srozumitelné 3 2e nebyla uzavrena za jinak napadné nevVhonch podminek.

Odpovéd’ Smluvnl’ strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 Obéanského za’konl’ku,
sdodatkem nebo odchylkou, nenI’ prijetim nabidky na uzavFenI’ této Smlouvy, ani kdyi
podstatné neméni podminky nabl'dky.

Smluvni strany prohla§uji, ie iédné skuteénosti uvedené v této Smlouvé a jejich ph’lohach
netvofi obchodnl’ tajemstvi ve smyslu § 504 Obéanského zakonl’ku.



12. Nedl'lnou souééstl’ této Smlouvyjsou jejl’ ph’lohy, pfiéemi seznam pfi’loh je nésledujl’ci:
a) pFI’loha E. 1: Harmonogram vydém’ Casopisu
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PFiloha E. 1: Harmonogram vyda'nf Easopisu Luxury Guide

2019 PODKLADY vyti§téno EXPEDICE
Luxury 3/19 26.2.2019 13.3.2019 18.3.2019
Luxury 6/19 28.5.2019 12.6.2019 17.6.2019
Luxury 9/19 27.8.2019 11.9.2019 16.9.2019
Luxury 11/19 29.10.2019 13.11.2019 18.11.2019




