SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená mezi společnostmi
Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
se sídlem: Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42299268, DIČ: 2023528463
Zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012.
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK18 7500 0000 0040 1614 8825
zastoupená: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe poverenia predstavenstva.
(dále jen objednavatel)
a
Egomotion s.r.o.
se sídlem: Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň
IČO: 28050924, DIČ: SK4120031740
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
22850 ; Banka: KB Plzeň číslo účtu: 115-1725300267/0100
Zastoupená jednatelem společnosti Janem Sklenářem
(dále jen dodavatel)

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je natočení a odvysílání pořadu CYKLOPOTULKY DONOVALY na televizi RTVS
DVOJKA a ČT SPORT v délce 10 min. a následně po odvysílání v televizi bude pořad umístěn na
internetový portál www.cyklotoulky.cz

Článek II.
Povinnosti dodavatele
Dodavatel provede následující dohodnuté činnosti v tomto stanoveném rozsahu:
2.1. Zajistí odvysílání 10 min. pořadu CYKLOPOTULKY DONOVALY na televizi RTVS DVOJKA a ČT
SPORT v roce 2018 a to v počtu 1 premiéra + 3 reprízy.
2.2. Po odvysílání předá nahrávku tohoto pořadu objednavateli prostřednictvím internetového
úložiště.
2.3. Zrealizuje specializovanou internetovou prezentační stránku pro objednavatele, která bude
nedílnou součástí adresy www. cyklotoulky.cz.
2.4. Umožní objednavateli vlastní administraci určených oddílů stránky, a to především v sekcích
fotogalerie, aktuality, popis místa a zajímavosti.
2.5. Na stránku umístí videosekvenci CYKLOPOTULKY DONOVALY.
2.6. Dodavatel poskytuje objednavateli autorská práva na tento pořad s výjimkou práv televizních.

Článek III.
Povinnosti objednavatele
Objednavatel provede následující dohodnuté činnosti v tomto stanoveném rozsahu a hodnotě.
3.1 Objednavatel se zavazuje k včasnému zaslání požadovaných informací a dat.
3.2 Objednavatel tímto prohlašuje, že je majitelem podkladových materiálů pro výrobu pořadu, nebo
vlastní souhlas k jejich užití od skutečného autora a souhlasí s jejich užitím.
3.3 Objednavatel se zavazuje k aktivní spolupráci v sekci aktuality na stránkách www.cyklotoulky.cz
3.4 Objednavatel včas a řádně proplatí faktury vystavené dodavatelem.
3.5 Objednavatel četl a rozumí všem termínům a podmínkám uvedených na této smlouvě a s těmito
souhlasí.
Článek IV.
Platební podmínky
4.1.

Konečná cena s DPH za realizaci pořadu je stanovena na částku 1 198,80,-EUR.
Článek V.
Ostatní ujednání

5.1 V případě prezentace značky a služeb objednavatele bude dodavatel dodržovat platné zákony,
nařízení a zákazy a také všechny další pokyny objednavatele, které budou nedílnou součástí této
smlouvy.
5.2 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemně a potvrzeny oběma
smluvními partnery (jejich zástupci s právem podpisu), jinak jsou neplatné. Smlouva se
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, po jednom pro každou smluvní
stranu.
5.3 Eventuální spory budou řešeny na principu dobré vůle a maximální součinnosti.
5.4 Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou číslovaných
vzestupně po sobě jdoucích dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5.5 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce každé ze smluvních
stran.
5.6 Tato smlouva o počtu 2 stran se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, po jednom
pro každou smluvní stranu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní
stranou v pořadí.
5.7 Smlouva se uzavírá na dobu 1 rok.
V Banskej Bystrici dne 22.3.2018

V Plzni dne 02.03.2018

.............................................
za objednavatele

................................................
za dodavatele

