sMLQUVA o SPQLQPRÁCI

uzavřené mezi společnostmi
Technické služby mesta Tvrdošín
se sídlem: Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
|č: 00490628, ničzzozosssssa, lČDPH:SK2020568858
zastoupená : Marián Ondrašák, riaditel'
bankové spojenie: SK34 0200 0000 0034 6236 1955
(dále jen objednavatel)
a

Egomotion s.r.o.
se sídlem: náměstí T.G. Masaryka 1931/12, 301 00 Plzeň
lČO: 28050924, DIČ: SK4120031740
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl
22850 ; Banka: KB Plzeň číslo účtu: 115—1725300267/0100
Zastoupena'jednatelem společnosti Janem Sklenářem
(dále jen dodavatel)

C, vložka

článek |.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je natočení a odvysílánl pořadu BEŽKOPOTULKY Tvrdošín na televizí RTVS
vdélce 10 min. a následně po odvysílání vtelevízi bude pořad umístěn na
internetový portál www.cyklotoulga
DVOJKA a ČT SPORT

Článek

ll.

Povinnostidodavatele
Dodavatel provede následující dohodnuté činnosti v tomto stanoveném rozsahu:
Zajistí odvysílání 10 min. pořadu BEŽKOPOTULKYTvrdošín na televizí RTVS DVOJKA a ČT SPORT
a to v počtu 1 premiéra + 3 reprízy.
2.2. Po odvysilánípředá nahrávku tohoto pořadu objednavateli prostřednictvím internetového
úložiště.
2.3. Zrealizuje Specializova nou internetovou prezentační stránku pre objednavateie, ktera" 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 umístívideosekvenci BEŽKOPOTULKYTvrdošín.
2.1.

2.6. Dodavatel poskytuje objednavateli autorská práva na

tento pořad s výjimkou pra'v televizních.

Článek Ill.

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 majítelem podkladových materiálů pro výrobu pořadu,nebo
vlastní souhlas k jejich užití od skutečného autora a souhlasí s Jeiích užitím.
3.3 Objednavatel se zavazuje k aktivní spolupráci v sekci aktuality na stránkách www.cyklotoulky.cz
3.4 Objednavatel včas a řádně preplatí faktury vystavené dodavatelem.
3.5 Objednavatel četl a rozumí všem terminům a podmínkám uvedených na této smlouvě a s těmito

souhlasí.
Článek lv.
Platební podmínky

Cena bez DPH za realízacl pořadu je stanovena na částku 1.250,—EUR.

4.1.

Článek V.

Ostatní ujednání
5.1

případě prezentace značky a služeb objednavatele bude dodavatel dodržovat platné zákony,
nařízení a zákazy a také všechny další pokyny objednavatele. které budou nedilnou součástí této

V

smlouvy.
5.2 Veškeré změny a doplňky ktéto smlouvě musí být vyhotoveny písemné a potvrzeny oběma
smluvníml partnery (jejích zástupci s právem podpisu), jinak jsou neplatné. Smlouva se
vyhotovuje ve dv0u stejnoplsech, které mají stejnou platnost, po jednom pro každou smluvní

stranu.

5.3 Eventuálni spory budou řešeny na princípu dobré vůle a maximálníscučinnostl.

J/

5.4 Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou čislovany'ch
vzestupně po sobě jdoucích dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obOu smluvníchstran.

5.5 Práva a povinností 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
smluvní
pro každ0u smluvní stranu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu druhou
stranou v pořadí.
5.7 Smlouva se uzavíra' na dobu
V Plzni

dne 13.02.2020

lrok od odvysilání premiéry na

RTVS DVOJKA.
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