
Smluvní strany: 

M stská ást Praha- áblice

I O: 00231266 

DI : CZ00231266

Se sídlem: Osinalická 1104/13, 18200 Praha- áblice

Zastoupená: Ing. Miloš R ži ka

E-mail: starosta@dablice.cz

Ú et CZK: 501855998/6000 

(dále jen „Po adatel“)

GoOut, s.r.o.

Zapsána: M stský soud v Praze, sp. zn.: C, 212454

I O: 01901613 

DI : CZ01901613

Se sídlem: Mánesova 28, 120 00 Praha 2

Zastoupená:  jednatel

E-mail:

Ú et CZK: 2101085452/2010 

IBAN: CZ1720100000002101085452

Ú et GBP: 2601130096/2010 

IBAN: CZ7420100000002601130096

Ú et PLN: 2001226289/2010 

IBAN: CZ6520100000002001226289

Ú et EUR: 2400927322/2010 

IBAN: CZ1020100000002400927322

(dále jen "GoOut")

S MLOU VA  O S P OLU P RÁCI

(dále jen „Smlouva“) 

I .  Ú V ODN Í  U S TA N OV E N Í

Pojmy  a  výrazy  uvedené  v  této  Smlouv  s  velkým  po áte ním  písmenem  mají  význam  definovaný  v  Obchodních

podmínkách pro obchodní partnery (dále jen „Obchodní podmínky“), není-li touto Smlouvou výslovn  sjednáno jinak. 

Po adatel organizuje kulturní, sportovní a/nebo jiné akce, jak jsou definovány v l. I. odst. 4 Obchodních podmínek (dále jen

„Akce“). 

GoOut je provozovatelem internetových stránek www.goout.net, které obsahují mimo jiné kulturní p ehled v . p ehledu o

konaných Akcích (dále jen „Internetové stránky“). Prost ednictvím Internetových stránek je možné zakoupit Vstupenky na

Akce. Smluvní strany berou na v domí, že na Internetové stránky jsou p esm rovány i další domény ve vlastnictví GoOut,

jako nap . www.goout.cz, atd. 

I I .  P E DM T  S MLOU V Y

GoOut se zavazuje prost ednictvím Prodejní sít , jak je definována v l. I. odst. 6 Obchodních podmínek, jménem a na ú et

Po adatele prodávat Vstupenky na Akce a poskytnout Po adateli  další  v této Smlouv  sjednanou sou innost p i konání

Akce a Po adatel se zavazuje uhradit GoOut odm nu a p ípadné náklady dle této Smlouvy. 

Po adatel bere na v domí, že rozsah Prodejní sít , konkrétn  okruh kamenných prodejen a dalších smluvních partner

GoOut, se m že v pr b hu trvání této Smlouvy m nit. GoOut je oprávn n rozsah Prodejní sít  upravovat, a to i tak, že

Vstupenky bude prodávat pouze prost ednictvím Internetových stránek. Tato skute nost nemá vliv na platnost a ú innost

této Smlouvy, ani na výši sjednané odm ny GoOut za prodej Vstupenek a Po adatel jí nepovažuje za okolnost podstatnou

pro uzav ení a trvání této Smlouvy. 

Po adatel dále bere na v domí, že práva a povinnosti GoOut a Zákazník , kte í si prost ednictvím Internetových stránek

kupují Vstupenky, jsou upraveny v obchodních podmínkách a reklama ním ádu, které jsou zve ejn ny na internetových

stránkách https://goout.net/cs/podminky-nakupu-vstupenek/, a Po adatel se s nimi seznámil a souhlasí s tím, aby GoOut

uzavírala jeho jménem a na jeho ú et smluvní vztahy se Zákazníky s tímto obsahem. 
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I I I .  ODM N A  G OOU T  Z A  P RODE J  V S T U P E N E K

Smluvní strany se dohodly, že Po adatel uhradí GoOut za prodej Vstupenek a služby poskytnuté dle této Smlouvy odm nu

ve výši sjednané v tomto lánku. 

Po adatel se zavazuje uhradit GoOut odm nu ve výši 8,00 % z kupní ceny všech Vstupenek prodaných prost ednictvím

Prodejní sít . K odm n  sjednané v tomto odstavci bude p ipo tena DPH v zákonem stanovené výši. 

Po adatel  se dále zavazuje uhradit  ástky sjednané v l.  IV.  této Smlouvy,  které p edstavují  p j ovné i  náklady na

technickou podporu prodeje Vstupenek. 

Po adatel se zavazuje ú tovat o odm n  GoOut v souladu s právními p edpisy a podle návodu pro zaú tování odm ny

umíst ného na internetových stránkách https://goout.net/cs/zauctovani/. 

I V.  DA LŠ Í  UJE DN Á N Í

V p ípad , že bude na Akci prodáno prost ednictvím Prodejní sít  více než 150 ks Vstupenek, nebo v p ípad , že budou na

Akci prodány prost ednictvím Prodejní sít  Vstupenky za cenu p esahující 150.000,- K  bez DPH, má Po adatel nárok na

zap j ení te ky Vstupenek, a to v den konání Akce. Po adatel se zavazuje te ku vrátit do 3 dn  po skon ení Akce. V

p ípad , že Po adatel te ku dle p edchozí v ty nevrátí, zavazuje se zaplatit GoOut smluvní pokutu ve výši 6.500,- K  bez

DPH. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dot en nárok na náhradu škody v plné výši. 

Po adatel  m že po GoOut  požadovat  také jinou  formu  distribuce Vstupenek  (nap .  vytisknutí  Vstupenek  p ed jejich

prodejem  nebo mimo ádné rozeslání  elektronických  Vstupenek  na  vyžádání).  Dále  lze  požadovat  nastavení  prodeje

Vstupenek v nulové hodnot (tj. bezplatné rezervace místa). V takových p ípadech iní cena za distribuci jedné Vstupenky

fixní poplatek ve výši 5,00 K  bez DPH. 

GoOut a Po adatel se dohodli na úprav  l. IV Obchodních podmínek takto: Smluvní pokuty uvedené v l. IV. Obchodních

podmínek se snižují na 1/10 ástek v Obchodních podmínkách uvedených. Smluvní pokuta dle l. IV nezajiš uje závazky

Po adatele uvedené v odst. 4 l. IV. Obchodních podmínek a na tyto závazky se neuplatní. 

Tato Smlouva se sjednává na dobu neur itou s výpov dní dobou 3 m síc . Tato Smlouva je nevýhradní, Po adatel není

povinen využívat služeb GoOut na své Akce po dobu trvání této Smlouvy. 

V. Z ÁV RE N Á  U S TA N OV E N Í

Nedílnou  sou ástí  této Smlouvy jsou  Obchodní  podmínky,  které  jsou  zve ejn ny na  internetových  stránkách  https://

goout.net/cs/podminky-pro-partnery/. Po adatel podpisem této Smlouvy výslovn  potvrzuje, že se s obsahem Obchodních

podmínek seznámil a s jejich zn ním souhlasí. GoOut je oprávn n Obchodní podmínky jednostrann  m nit v souladu s l.

VII. odst. 3 Obchodních podmínek, s ímž Po adatel výslovn  souhlasí. 

Smluvní strany vylu ují aplikaci následujících ustanovení Ob anského zákoníku na tuto Smlouvu: § 556 odst. 2, § 557, §

558  odst.  2,  § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách),  § 1805 odst.  2  (zákaz ultra  duplum) a § 1936 odst.  1

(povinnost p ijetí pln ní t etí osobou). 

Smluvní strany si doru ují písemnosti písemn  na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy a e-mailem na e-mailové adresy

uvedené  v  záhlaví  této  Smlouvy.  Doru ování  poštou  a  e-mailem  je  rovnocenné.  Každá  ze  Smluvních  stran  nese

odpov dnost za dostupnost e-mailové adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy a za její zabezpe ení. 

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o p edm tu této Smlouvy. Vzdát se práva i prominout dluh z této Smlouvy lze

pouze na základ  písemné dohody Smluvních stran. Tuto Smlouvu lze m nit, doplnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou

Smluvních stran a/nebo e-mailem, nestanoví-li tato Smlouva nebo Obchodní podmínky výslovn  jinak. 

V p ípad  rozporu mezi touto Smlouvou a Obchodními podmínkami mají p ednost ustanovení této Smlouvy. 

V p ípad , že byla mezi Smluvními stranami uzav ena jiná Smlouva o spolupráci se shodným p edm tem pln ní jako tato

Smlouva, nahrazuje tato Smlouva p edchozí Smlouvu o spolupráci v plném rozsahu. 

Tato Smlouva a práva a povinností z ní vzniklá (v etn  práv a povinností z porušení této Smlouvy, ke kterému došlo nebo

dojde) se ídí a budou vykládány v souladu s právním ádem eské republiky, zejména Ob anským zákoníkem. 

Všechny spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti  s ní  a nebudou vy ešeny ani po vzájemném

projednání mezi smluvními stranami smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy eské republiky. 
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Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a v p ípad , že je uzavírána formou e-

mailu,  je  uzav ena  okamžikem  akceptace  návrhu  Smlouvy  Po adatelem,  a  to  kliknutím  na  tla ítko  „Souhlasím  se

smlouvou“, které je uvedeno v e-mailovém návrhu této Smlouvy. Pokud však tato Smlouva podléhá uve ejn ní v registru

smluv podle zákona o registru smluv, zavazuje se Po adatel Smlouvu v souladu s tímto zákonem uve ejnit, a to nejpozd ji

do 30 dn  od uzav ení Smlouvy; v takovém p ípad  nabývá Smlouva ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv. 

Po adatel a GoOut tímto v souladu s ustanovením § 630 Ob anského zákoníku sjednávají, že práva GoOut vyplývající z

této Smlouvy i jejího porušení (v etn  práva na vydání p ípadného bezd vodného obohacení GoOut vzniklého v souvislosti

s touto Smlouvou) se proml ují ve lh t  10 (deseti) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatn no poprvé. 

Smluvní strany si nep ejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány

z dosavadní i budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami i zvyklostí zachovávaných obecn  i v odv tví týkajícím

se p edm tu pln ní této Smlouvy, ledaže je v této Smlouv  výslovn  sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní

strany potvrzují, že si nejsou v domy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí i praxe. 

Po adatel p ebírá podle ustanovení § 1765 odst. 2 Ob anského zákoníku riziko zm ny okolností. 

Každá ze Smluvních stran se tímto vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle ustanovení § 2000

odst. 2 Ob anského zákoníku. 

Pro vylou ení pochybností Smluvní strany výslovn  potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu p i svém podnikání

a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Ob anského zákoníku (neúm rné zkrácení) ani § 1796 Ob anského

zákoníku (lichva). 

Pro vylou ení pochybností Smluvní strany potvrzují, že žádný závazek podle této Smlouvy není fixním závazkem ve smyslu

ustanovení § 1980 Ob anského zákoníku. 

Po adatel výslovn  akceptuje l. VIII. Obchodních podmínek, který obsahuje ujednání o zpracování osobních údaj . 

Smluvní strany výslovn  potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze

Smluvních stran m la p íležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy, a tedy se nejedná o adhezní smlouvu ve

smyslu § 1798 Ob anského zákoníku. 

Pokud je tato Smlouva uzav ena písemn , je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom

stejnopisu. 

V  dne V Praze dne 

M stská ást Praha- áblice GoOut, s.r.o.

Ing. Miloš R ži ka  jednatel 
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