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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 

1. Strany smlouvy: 
Provozovatel: 
ITS Games Europe s.r.o.,  IČ: 28645120 
Se sídlem: Na Lučinách 682, Proboštov 417 12 
Zastoupený: Filipem Benešem - jednatelem 
 
Obstaravatel obsluhy: 
 
Název firmy: Dobrá restaurace s.r.o. 
 
Adresa bydliště/sídlo: Dobrá 1, 100 01, Praha 1 
 
Provozovna: „ Dobrá restaurace „ 
 
Zastoupený: Janem Dobrým - jednatelem 
 
IČ:  111 11 111 
 
DIČ: CZ11111111 
 
II. Předmět smlouvy: 
Předmětem smlouvy je spolupráce všech zúčastněných stran při provozování nevýherních 
hracích přístrojů (dále jen NHP) za účelem získávání finančních příjmů. 
 
 
III. Všeobecná ustanovení: 
Všechny smluvní strany souhlasí s tím, že na NHP nebude uplatněno zadržovací právo, 
nastanou-li okolnosti neplnění smluvních závazků navzájem nebo vůči třetím osobám. 
NHP nejsou provozovány na základě zákona 202/90 Sb., zákon o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění jeho novel. Tato smlouva upravuje základní vztah mezi 
provozovatelem a obstaravatelem obsluhy. 
 
 
IV. Dodací podmínky: 
Smlouva se uzavírá dnešního dne na dobu neurčitou a na počet NHP – 1ks, typ dle 
předávacího protokolu, který je součástí této smlouvy. NHP bude provozován na adrese:  
“Dobrá restaurace“ Dobrá 1, 100 01, Praha 1 a umístěn v hlavním sále provozovny – 
vedle baru.                          
 
Počet NHP může být po dohodě stran průběžně měněn. Náklady spojené s dodáním a 
uvedením do provozu hradí provozovatel. Po celou dobu provozu je zajišťován servis, 
který se skládá z pravidelné údržby a odstraňování poruch NHP. Cena servisních prací dle 
ceníku. 
 
 
V. Finanční vypořádání: 
Obstaravateli za jeho činnost přísluší podíl na tržbě bez DPH: 40% 
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Pravidelné vyúčtování bude prováděno 1krát za měsíc. Podíl obstaravateli bude vyplacen 
v rámci tohoto vyúčtování. 
Nesoulad mezi tržbou a elektronickou účetní evidencí NHP může být důvodem 
k okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele. Osoby oprávněné provádět 
finanční vypořádání dle tohoto bodu jsou vymezeny v příloze této smlouvy. 
 
 
VI. Podmínky prodeje NHP obstaravateli: 
 
Provozovatel se zavazuje prodat obstaravateli NHP za zvýhodněných podmínek v případě 
uzavření kupní smlouvy do dvou měsíců a zaplacení kupní ceny do tří měsíců od uzavření 
této smlouvy o spolupráci. Zvýhodněné podmínky prodeje: kupní cena bude snížena o 
70%podílu na tržbách obstaravatele za první dva měsíce.  
 
 
 
VII. Ostatní ujednáni: 
 
a) Dodání NHP, provoz, evidence a odvod tržeb. 
 
Povinnosti provozovatele: 
1. Zajistit dodání NHP v dohodnutém termínu, vybavit přístroje příslušnými doklady. 

Odzkoušet a uvést NHP do provozu včetně instruktáže obsluhy. 
2. Provádí v dohodnutých termínech pravidelné vyúčtování. 
3. Uhradit výši televizních poplatků obstaravateli při pravidelném vyúčtování. 
4. Zajistí servis dle bodu IV. této smlouvy za podmínek: 

Obstaravatel je povinen závadu na NHP oznámit neprodleně servisnímu mechanikovi 
na tel.: 773871501-Teplice, 777818230-Praha a do provozní knihy učinit záznam o 
nahlášení poruchy.  
 

Povinnosti obstaravatele: 
1. Zajistit vhodné prostory k provozování NHP – dle bodu IV.(přemístění je povinen 

konzultovat s provozovatelem), hradit náklady spojené se zajištěním provozu NHP 
/spotřebu el. energie a náklady spojené s předáváním zpráv o zjištěných závadách/. 
Plánované uzavření provozovny delší než jeden měsíc předem hlásit provozovateli. 

2. Na základě „Předávacího protokolu“ převezme NHP do řádného užívání, nese 
hmotnou odpovědnost za přístroje. (Po dobu trvání této smlouvy je Obstaravatel 
povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění cizího majetku 
umístěného v provozovně.) 

3. Odvádět televizní poplatky České televizi. 
 
b) Poškození NHP, finanční ztráty. 
Na NHP je zakázáno odkládat nápoje. Obstaravatel je povinen zajistit vhodnou ochranu 
NHP před poškozením a odcizením, a to včetně ochrany peněz. Dále se zavazuje 
neumožnit manipulaci s přístrojem nepovolané osobě. Orgánům činným v trestním řízení 
a provozovateli ihned ohlásit jakékoli poškození NHP. Obstaravatel odpovídá za škodu 
vzniklou na NHP. Nesoulad mezi tržbou a elektronickou účetní evidencí NHP či 
nepovolená manipulace s NHP může být důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy 
ze strany provozovatele.  
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c) Zánik smluvního vztahu. 
1. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv stranou v jednoměsíční výpovědní lhůtě.   
2. Smlouva může být ukončena okamžitým zrušením při prokazatelném krácení tržeb, při 

zjištění falšování skutečných výsledků, přímém poškození NHP, při nepovolené 
manipulaci s NHP, při zjištění svévolného narušování provozu a hrubého 
nedodržování podmínek této smlouvy. 

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, nebude-li po dobu dvou 
měsíců dosaženo průměrné měsíční tržby 10000,- Kč.  

 
 
V Praze dne: 1. 1. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ……………............................
 obstaravatel obsluhy      provozovatel  
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Příloha č.1 Smlouvy o spolupráci 
 
Osoby oprávněné provádět finanční vyúčtování dle bodu V. smlouvy 
 
 
Za provozovatele: 
 
 
 
 
 
 
 
Za obstaravatele obsluhy: 
 
 
Jan Dobrý,   IČ:  111 11 111 

 
 
……………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………… 
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Příloha č.2 Smlouvy o spolupráci 
 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 
 
Předávající: 
 

ITS Games Europe s.r.o.,  IČ: 28645120 
Se sídlem: Na Lučinách 682, Proboštov 417 12 
Zastoupený: Filipem Benešem - jednatelem 

 
Přebírající: 

 
Název firmy: Dobrá restaurace s.r.o. 
 
Adresa bydliště/sídlo: Dobrá 1, 100 01, Praha 1 
 
Provozovna: „ Dobrá restaurace „ 
 
Zastoupený: Janem Dobrým - jednatelem 
 
IČ:  111 11 111 
 
DIČ: CZ11111111 
 
 

Nevýherních hrací přístroj: 
 
Typ: Silver Strike Bowling 
 
Výrobní číslo NHP:  19-111111 
 
Výrobní číslo kabinetu: 11110011 
 
Typ stojanu: nástěnný 
 
Typ a výrobní číslo TV: LG-42LK430-111WRJC1N111 
  
Počáteční stav počítadla: 1111 
 
 
V Praze dne: 1. 1. 2011 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ……………............................
       předávající            přebírající  
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Příloha č.3 Smlouvy o spolupráci 
 

PÉČE A ÚDRŽBA (GENERAL MAINTENANCE) 
- pro NHP 
Hrací automat ve skvělé provozní kondici, s čistým kontrolním panelem, dobře pracující 
ovládací koulí a kvalitním monitorem (TV) vydělá více peněz než automat zanedbaný a ve 
špatném provozním stavu. 
Určitě je ve vašem osobním zájmu ochránit vaši investici trochou času, věnovanou údržbě a 
péči o Váš NHP. Pohled na špinavý nebo upatlaný kontrolní panel a obrazovku - monitor, 
nedodá ten správný dojem a prožitek ze hry. Pouhým otřením jednou týdně (podle potřeby a 
provozu i častěji) těchto částí vaše hra získá na dynamičnosti a určitě upoutá více hráčů. 
Pravidelně kontrolujte správnou funkčnost tlačítek a ovládací koule na kontrolním panelu. A 
pochopitelně jedním z nejdůležitějších faktorů je správná funkčnost všech mech. částí 
týkajících se výběrů a počítání bankovek a mincí. 
PÉČE A ÚDRŽBA KONTROLNÍHO PANELU 
Používejte mírný čisticí prostředek (např. pro čištění oken). Doporučujeme větší opatrnost při 
čištění kontrolního panelu okolo tlačítek a ovládací koule. Přední černá část před panelem je z 
velmi odolné gumy a měla by být ošetřena stejným mírným čisticím prostředkem. 
VZDUCHOVÝ  FILTER  NA  NIGHTHAWK  SYSTÉMU 
Nighthawk systém je vybaven vnějším elektrostatickým vzduchovým filtrem, který je zasunut 
v rámečku na vnější straně systému. Tento filtr chrání vnitřní elektronické komponenty 
Nighthawku proti prachu a nečistotám. Ucpaný filtr zabraňuje volnému proudění vzduchu a 
tím hromadění nadměrného tepla, které může způsobit poškození vnitřních částí. Pravidelně, 
alespoň jednou za měsíc, vysuňte filtr z Nighthawku, zkontrolujte ho a vyklepejte prach a 
nečistoty, případně při větším zanesení ho opláchněte saponátem a vodou. Filtr musí být 
naprosto suchý před vsunutím zpět do Nighthawk systému. 
PÉČE A ÚDRŽBA OVLADAČE KOULE 
Ovladač koule vyžaduje občasnou údržbu k zaručení optimálního výkonu. Ve většině případů 
potřebuje vnitřní část pod koulí jednoduše vyčistit od nahromaděného prachu a nečistot. 
Vyšroubováním 6. křížových šroubů, které drží ovládač pohromadě a vyjmutím vrchního 
krytu, získáte přístup pod ovládací kouli ovladače. Jednoduše vytřete vnitřek od 
nahromaděných nečistot a prachu a naleštěte pohyblivé válečky (rollers). Nepromazávejte 
ložiska -  mastnota by jenom přitahovala více prachu. Pokud se ložiska netočí volně, jak by 
měla, nejlépe je vyměnit za nové. Zkontrolujte, jestli pohyblivé válečky (rollers) a ovládací 
koule nemají nějaké viditelné poškození, jako např. oděrky a škrábance, které by mohly 
narušit pohyblivost. Podle potřeby se tyto části mohou vyměnit za nové. Je samozřejmě 
finančně výhodnější vyměnit tyto součástky než celý ovladač koule. 
Jedna z vůbec nejdůležitějších věcí je uzemnění ovladače koule (zelený kabel). Správné 
uzemnění zabraňuje hromadění statického náboje, který by mohl hru blokovat nebo resetovat. 
Statický výboj může také poškodit jak elektronické části ovládače koule, tak i celý hlavní 
systém.  
PÉČE A ÚDRŽBA CHLADÍCÍCH FÉNŮ A VĚTRACÍCH OTVORŮ 
Hardware pohánějící váš NHP  je velmi výkonný, tudíž mnoho čipů a procesorů se velmi 
rychle zahřeje na vysokou teplotu. Stejně tak jako váš osobní computer, i Nighthawk systém 
potřebuje adekvátní ventilaci ke správnému provozu. Prach a nečistoty mohou být hlavní 
příčinou přehřívání, které může vést až k zbytečně drahým opravám. Alespoň jednou měsíčně 
zkontrolujte funkčnost a čistotu všech chladících fénů ve vašem automatu. Stejně tak 
zkontrolujte větrací otvory na vnějších stranách přístroje (použijte vysavač na odsátí prachu z 
větracích mřížek). 
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