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Smlouva o spolupráci při provozování výherních hracích přístrojů
I. Strany smlouvy
provozovatel výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění zákonů č. 70/1994 Sb., č. 149/1998 Sb. a č. 63/1999 Sb.

FP GAGO, a.s., Jeronýmova 24/62, Liberec 7, 460 07

tel.: 482 416 200

Obch. rejstřík – Krajský soud Ústí n. L., oddíl B, vložka 1632
IČO: 272 78 280

bankovní spojení:
199717681/0300 ČSOB Liberec
35-5905790257/0100 KB Liberec
zastoupen obchodním zástupcem:

e-mail: fp.gago@volny.cz

a
obsluhovatel

jméno, příjmení, obch. jméno společnosti:

rodné číslo:

fyzická / právnická osoba

IČO:

tel.:

sídlo:

zastoupen jméno, funkce:

II. Všeobecná ustanovení
1.
2.
3.

Smlouva zajišťuje podmínky provozu konkrétních VHP, převzatých na základě Protokolu o předání a převzetí VHP. Tento
protokol tvoří nedílnou součást smlouvy.
Provozovatel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem VHP, které dle této smlouvy svěřuje do obsluhy obsluhovateli v průběhu
její platnosti. VHP odpovídají provozním a technickým podmínkám dle zákona č. 202/1990 Sb. a pozdějších předpisů.
VHP budou umístěny v níže uvedených prostorách (přesná adresa a místo v daném objektu, viz výpis z nájemní/podnájemní
smlouvy), obsluhovatel prohlašuje, že má právo užívat zmíněné prostory ve smyslu této smlouvy od:

do:

4.

Obsluhovatel prohlašuje, že kromě jeho osoby jsou zmocněny k převzetí a obsluze VHP dle této smlouvy další osoby uvedené
v příloze č.1. Obsluhovatel výslovně prohlašuje, že s tímto zmocněním jsou tyto osoby řádně srozuměny a je si vědom toho, že tím
nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost obsluhovatele ze smlouvy vyplývající. Podíl z výnosu (tržby) dle čl. 7 smlouvy přináleží
vždy pouze obsluhovateli uvedenému v části I. smlouvy.

III. Dodací podmínky a finanční vypořádání
5.
6.
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Protokol o předání a převzetí konkrétních VHP musí být potvrzen výhradně obsluhovatelem nebo jím zmocněnou osobou ve
smyslu čl. 4 smlouvy.
Náklady spojené s dodáním, uvedením do provozu, poplatky a odvody spojené s provozováním VHP hradí provozovatel.

7.

Obsluhovateli přísluší podíl z výnosu (tržby) za podmínek stanovených touto smlouvou a ve výši uvedené v příloze
č. 2, tvořící nedílnou součást této smlouvy. Odměna zahrnuje DPH.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Kromě výše uvedeného je provozovatel povinen:
a) zajistit povolení k provozu VHP u příslušného OÚ (MÚ)
b) zajistit předání VHP v dohodnutém termínu, vybavit jej potřebnými doklady a uvést VHP do provozu
c) zajistit instruktáž obsluhy
d) zajistit odborný servis
Provozovatel má právo kdykoliv vyměnit konkrétní VHP nebo ukončit jejich provoz v případě, kdy neodpovídají podmínkám
platných právních předpisů nebo je-li to v souladu s obchodními zájmy provozovatele (rentabilita provozu).
Kromě výše uvedeného je obsluhovatel povinen:
a) převzít VHP, řádně je užívat v souladu s pokyny provozovatele a hradit náklady spojené se zajištěním jejich provozu.
b) zajistit, aby VHP byly provozovány v souladu s herním plánem (řádem) se zákonem č. 202/1999 Sb. a jeho doplňky. Zvláštní
pozornost věnovat tomu, aby na nich nehrály osoby mladší 18ti let. V případě udělení pokuty kontrolním orgánem
v souvislosti s porušením této povinnosti je obsluhovatel povinen nahradit provozovateli v plné výši škodu, která mu tímto
vznikla.
c) odvádět řádně celý výnos (tržbu) z provozu VHP formou týdenních zálohových odvodů na účet provozovatele nebo
způsobem a v termínech dle závazných pokynů provozovatele. Neodvedení celého výnosu (tržby) k datu měsíčního
vyúčtování může být posuzováno jako trestný čin zpronevěry ve smyslu §248 Trestního zákona
d) neprovozovat VHP mimo platnost rozhodnutí vydaného příslušným OÚ (MÚ). V případě porušení této povinnosti je
obsluhovatel povinen uhradit uloženou pokutu.
e) udržovat VHP v herní pohotovosti, tj. připojený na el. síť po celou provozní dobu provozovny, doplňovat podle potřeby
zásobníky mincí a trvale zabezpečovat dostatečné množství platných mincí pro provádění směny peněz hráčům. Udržovat
VHP v čistotě.
f) na konci každého kalendářního měsíce spolupracovat při účetní závěrce (vyúčtování) provozu VHP prováděné obchodním
zástupcem provozovatele. Za každý VHP se provádí samostatné vyúčtování (prioritně podle elektronických počítadel)
potvrzené podpisem obou smluvních stran v provozní knize VHP.
g) v prostorách uvedených v čl. II/3 této smlouvy neprovozovat VHP jiného provozovatele pod smluvní pokutou 50.000,- Kč za
jeden VHP. Toto ustanovení se nevztahuje na VHP provozované ve výše zmíněných prostorách před nabytím platnosti této
smlouvy.
h) závadu na VHP oznámit ihned servisnímu středisku provozovatele. Nedostaví-li se servisní pracovník do 24 hodin po
nahlášení závady, je obsluhovatel povinen požadavek na servis opakovat a současně tuto skutečnost oznámit provozovateli,
resp. jeho obchodnímu zástupci
i) umožnit kontrolu VHP, počitadel, provozních a účetních dokladů VHP pouze provozovateli a oprávněnému pracovníkovi
státního dozoru, tj. pracovníkovi obecního úřadu nebo místně příslušného finančního úřadu. Obsluhovatel je povinen vyžádat
si od kontrolujícího prokázání totožnosti a písemné oprávnění k provedení kontroly v dané provozovně a zajistit, aby o
kontrole byl vyhotoven písemný záznam.
j) dodržovat obchodní tajemství, jehož předmětem jsou zejména skutečnosti zaznamenané v provozní dokumentaci a
skutečnosti týkající se výše tržby z provozu a další ekonomické parametry provozu.
k) na výzvu předat provozovateli klíče od VHP a to na dobu určenou provozovatelem
Obsluhovatel je povinen vydat VHP provozovateli na jeho výzvu kdykoliv. Nemá právo držet VHP jako zástavu ani s ním jinak
svévolně nakládat.
Obsluhovatel se zavazuje, a provozovatel jej k tomu zplnomocňuje, že ve smyslu zákona č. 202/90 a jeho doplňků na sebe bere
povinnosti „odpovědné osoby“ a že zabrání vstupu osobám mladším 18ti let do herny (pokud provozovna statut herny má) nebo
jejich hraní na VHP v provozovně se zvláštním provozním režimem. V případě pochybností o stáří hráče má právo vyžadovat
předložení občanského průkazu. Obsluhovatel je povinen poučit personál provozovny, že osoba umožňující hru mladistvých na
VHP může být potrestána odnětím svobody nebo peněžitou pokutou. Dále je povinen upozornit personál, že do herny nebo k tomu
účelu vyhrazené části provozovny se statutem herny je osobám mladším 18ti let vstup zakázán. V případě porušení zmíněných
ustanovení se obsluhovatel zavazuje uhradit veškeré vzniklé náklady a pokuty uložené provozovateli.
Obsluhovatel potvrzuje, že se seznámil s textem obecně závazné vyhlášky (viz příloha) upravující provoz VHP v katastru obce a že
textu porozuměl. Obsluhovatel je povinen všemi prostředky zajistit dodržování podmínek stanovených výše zmiňovanou vyhláškou
zejména omezení doby provozu VHP, pokud je stanoveno. Obsluhovatel je povinen poučit personál provozovny, že porušení
omezení vyplývajících z textu vyhlášky může být potrestáno peněžitou pokutou nebo odnětím povolení k provozu VHP na
provozovně. V případě porušení omezujících ustanovení vyhlášky se obsluhovatel zavazuje uhradit veškeré vzniklé náklady a
pokuty uložené provozovateli, v případě odebrání povolení k provozu VHP pak také částku ve výši uhrazených správních a
místních poplatků, dále náklady na odvoz VHP a ušlý zisk provozovatele za dobu platnosti povolení k provozu VHP.

V. Zvláštní ujednání pro případ poškození a ztráty VHP
13. Obsluhovatel je povinen zajistit vhodnou a účinnou ochranu VHP před poškozením a odcizením a to včetně náplní zásobníku
mincí. Nesmí umožnit manipulaci s přístrojem nepovolané osobě. Orgánům činným v trestním řízení, provozovateli, resp.
obchodnímu zástupci ihned hlásí jakékoliv poškození a ztrátu VHP. Dále je povinen bezodkladně ohlásit provozovateli, resp.
obchodnímu zástupci jakékoliv účetní a provozní nesrovnalosti včetně případné ztráty klíčů od VHP.
14. Při krádeži finanční hotovosti VHP (pokladny) a náplně zásobníků mincí nese obsluhovatel finanční ztrátu v plné výši. V případě
ztráty nebo poškození VHP je obsluhovatel povinen nahradit provozovateli cenu opravy resp. obvyklou tržní cenu VHP.

VI. Doba platnosti smlouvy a její zánik
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15. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
16. Strany smlouvy mohou ukončit smlouvu:
a)

17.
18.

19.
20.
21.
22.

písemnou dohodou ke dni, který si smluvní strany určí, vždy však ke dni ukončení platnosti povolení k provozu, vydaného
OÚ (MÚ)
b) písemnou výpovědí bez udání důvodu za podmínky, že výpověď je prokazatelně doručena druhé straně nejpozději 3 měsíce
před ukončením platnosti povolení provozu VHP, a to ke dni ukončení platnosti povolení k provozu VHP.
Pokud obsluhovatel trvá na ukončení smlouvy před datem ukončení platnosti povolení k provozu VHP, je povinen uhradit předem
provozovateli smluvní pokutu ve výši uhrazených správních a místních poplatků, dále náklady na odvoz VHP a ušlý zisk
provozovatele za dobu platnosti povolení k provozu VHP.
Provozovatel může smlouvu okamžitě ukončit v případě, že obsluhovatel porušuje podmínky provozování VHP dle této smlouvy a
poškozuje oprávněné zájmy provozovatele - zejména jde o krácení výnosu (tržby), falšování skutečných výsledků provozu VHP,
provozování nekalé soutěže. Obsluhovatel je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši uhrazených správních a
místních poplatků, dále náklady na odvoz VHP a ušlý zisk provozovatele za dobu platnosti povolení k provozu VHP.
Do 20ti dnů následujících po ukončení smluvního vztahu jsou strany povinny provést konečné vyúčtování provozu VHP a odvoz
VHP z provozovny.
Provozovatel je oprávněn snižovat podíl obsluhovatele na výnosu (tržbě) o uložené a ze smluv plynoucí pokuty a pohledávky až do
jejich celkové úhrady a obsluhovatel s tímto snižováním podílu souhlasí.
Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zahájení správního řízení na povolení provozu VHP u
OÚ (MÚ).
Všechny přílohy, dodatky, protokoly o předání a ukončení provozu VHP se řeší formou písemných příloh, které se číslují
posloupnou řadou. Jejich evidenci si vede každá strana samostatně.

V

dne

provozovatel

obsluhovatel

Příloha č.1 – Prohlášení obsluhovatele
Obsluhovatel prohlašuje, že v souladu s čl. 4 Smlouvy o spolupráci jsou zmocněny k převzetí a obsluze smluvních VHP tyto další
osoby. Tyto jsou současně poučené a odpovědné povinností uvedenou v čl. 12 Smlouvy.

jméno, příjmení

V

rodné číslo

funkce

adresa, telefon

dne
obsluhovatel
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