VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO PLATFORMU “GAME DEV HUB (PRAHA)”
(“Obchodní podmínky”)
Znění účinné od: 1.10.2016

1.1.

1.
Předmět
Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky
poskytování služeb společností Game Dev Hub
CZ s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29,
Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 041 02 541,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
242593 (“GDH CZ” nebo “Společnost”) v
souvislosti s provozováním platformy Game Dev
Hub na základě Smlouvy (jak je definováno
níže). Pro vyloučení všech pochybností,
předmětem Smlouvy není nájem ani podnájem
prostor.

2.
2.1.

Definice

Následující pojmy mají v těchto Obchodních
podmínkách nebo v jakýchkoli právních
jednáních, které na tyto Obchodní podmínky
odkazují, následující význam:
“Ceník”
znamená
ceník
Služeb
poskytovaných společností GDH
CZ svým Členům na základě
Smlouvy, a který tvoří přílohu č. 1
těchto Obchodních podmínek;
“Člen”
znamená herní studia (právnické
osoby) či jednotlivce (fyzickou
osobu či fyzické osoby), kteří
uzavřeli Smlouvu s GDH CZ;
“Game Dev Hub”
znamená
platformu
určenou pro společnosti nebo
jednotlivce zabývající se vývojem
počítačových her, která svým
členům zajišťuje pracovní místo a
další služby spojené s užíváním
pracovního místa za účelem
efektivního využívání kapacit při
vývoji počítačových her;
“Obchodní podmínky” znamenají
tyto
Všeobecné obchodní podmínky

Game Dev Hub CZ s.r.o. | General Terms and Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
PLATFORM "Game Dev HUB (PRAGUE)"
("Terms and Conditions")
Text effective as of: October 1, 2016

1.

Object

1.1. These Terms and Conditions govern the
provision of services by Game Dev Hub CZ
sro, with its registered business office at
Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, Prague 8,
186 00, identification number 041 02 541,
registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague,
Section C, File 242593 ("GDH CZ" or
“Company”) in connection with the operation
of the platform Game Dev Hub on the basis of
the Agreement (as defined below). For the
avoidance of any doubt, the Agreement shall
not constitute neither rent nor rent or sublease
of space.

2.

Definition

2.1. The following words shall have in these Terms
and Conditions, or in any legal acts referring
to these Terms and Conditions, the following
meaning:
“Price list” means the price list of services
provided by GDH CZ to its Members
on the basis of the Agreement and is
attached as Schedule no. 1 of these
Terms and Conditions;
“Member” means game studios (legal entities)
or individuals (natural persons) who
entered into the Agreement with
GDH CZ;
“Game Dev Hub” means a platform designed for
companies (gaming studios) or
individuals
engaged
in
the
development of computer or mobile
games providing its members with
work space and services associated
with it for the purpose of efficient
use of capacity in computer games
development;
“Terms and Conditions” means these Terms
and Conditions for the platform

Page

1

“Pravidla”

“Prostory”

“Služby”

“Smlouva”

“Tarif”

3.

pro platformu “Game Dev Hub
(Praha)”;
znamenají
jakákoli
pravidla
vyvěšená společností GDH CZ v
rámci Prostor, včetně, nikoli však
výlučně “Kitchen Survival Rules”
a “GDH House Rules”;
znamenají prostory určené pro
koncept Game Dev Hub na adrese
Rohanské nábřeží 678/29, 186 00
Praha 8 - Karlín, nebo jiné prostory
oznámené nejpozději tři (3) měsíce
před plánovanou změnou;
znamenají služby poskytnuté na
základě Smlouvy Členovi a
specifikované v příloze č. 1 k
těmto podmínkám; poskytované
služby jsou závislé na sjednaném
Tarifu;
znamená smlouvu o poskytování
služeb uzavřenou na základě těchto
podmínek s Členem;
znamená
tarif
Služeb
specifikovaný v příloze č. 1;
Cena Služeb

"Game Dev Hub (Prague)";
“Rules”

means any rules posted by GDH CZ
in the Premises, including, but not
limited to "Kitchen Survival Rules"
and "GDH House Rules";

“Premises” mean a space intended for the
concept of Game Dev Hub at
Rohanské nábřeží 678/29, 186 00
Prague 8 - Karlín, or other premises
notified no later than three (3)
months before the intended change;
“Services” means services provided on the basis
of the Agreement to the Member
specified in Schedule No. 1 to these
conditions; all provided services
shall depend on the agreed Tariff;
“Agreement”
means an agreement on
provision of services concluded on
the basis of these conditions with the
Member;
“Tariff”
means a Service tariff specified in
Schedule No. 1;

3.

Cost of Services

3.1.

Cena Služeb je stanovena podle Ceníku a3.1.
představuje součet cen dle jednotlivých Tarifů
služeb, které si Člen se společností GDH CZ
sjedná ve Smlouvě (“Cena Služeb”).

3.2.

Ceny uvedené ve Smlouvě a v Příloze 1 těchto3.2. The prices specified in the Agreement and in the
Obchodních podmínek nezahrnují DPH, jež bude
Schedule No. 1 hereof do not include VAT; the
připočtena podle platných právních předpisů.
VAT will be added pursuant to the applicable
statutory provisions.

3.3.

Cenu Služeb bude společnost GDH CZ3.3.
fakturovat Členovi dopředu, a to na jeden (1), tři
(3) anebo šest (6) měsíců dle dohody s Členem ve
Smlouvě. Splatnost faktur bude patnáct (15)
kalendářních dnů od doručení faktury v českých
korunách na účet uvedený v příslušné faktuře.
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The price for Services shall be calculated on the
basis of the Price List, and shall be construed as
the sum of all Tariffs stipulated between the
Member and GDH CZ in the Agreement ("Price
of Services").

The Price of Services shall be invoiced by GDH
CZ to the Member one (1), three (3) or six (6)
months in advance, according to the Agreement
with the Member. Invoices will be payable within
fifteen (15) calendar days from the receipt of the
invoice in Czech Crowns to the account specified
in the respective invoice.
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4.

Všeobecná ustanovení, práva a povinnosti

4. General provisions, rights and obligations

4.1.

Veškerá sdělení týkající se Smlouvy nebo jejího 4.1. Any communication relating to the Agreement or
its implementation shall be made in written form
provádění musí být učiněna v písemné formě na
to the mailing address specified in the
doručovací adresu uvedenou ve Smlouvě.
Agreement.

4.2.

Elektronické prostředky se pro účely Smlouvy
4.2. For the purposes of the Agreement, electronic
považují za písemnou formu.
means shall be deemed as written form.

4.3.

Pokud Člen hodlá dočasně poskytnout přístup k
Službám třetí osobě, je povinen písemně požádat 4.3.
o souhlas Společnosti nejpozději tři (3) pracovní
dny před plánovaným poskytnutím přístupu k
Službám takové třetí osobě. Pokud Společnost do
deseti (10) dnů neodmítne souhlas k takovému
dočasnému poskytnutí udělit, platí, že souhlas byl
udělen.

4.4.

Smyslem fungování Game Dev Hub je
spolupráce a sdílení. Z těchto důvodů může
kterýkoliv Člen požádat jiného Člena o 4.4.
spolupráci, poskytnutí konzultace, zpětné vazby,
testování či jiné služby, a jiný člen může tuto
spolupráci, konzultaci, zpětnou vazbu či jinou
službu poskytnout („Spolupráce“). Dojde-li
k poskytnutí Spolupráce, a nejsou-li již podmínky
takové Spolupráce upraveny v samostatné
písemné dohodě mezi Členy, příslušní Členové si
dohodnou rozsah, odměnu a další podmínky
poskytnutí Spolupráce.

If the Member wishes to temporarily provide an
access to the Services to a third party, it is
required to make a written request for the
Company’s approval no later than three (3)
business days before granting access to Services
to such third party. If the Company does not
refuse the consent to such temporary provision
within ten (10) days, it is deemed the consent was
granted.
The meaning of functioning of Game Dev Hub is
among others cooperation and sharing. For
these reasons, each Member is entitled to ask
other Member for cooperation, consultations,
feedback, testing or any other service, and the
other Member is entitled to provide such service
(„Cooperation“). In case of provision of
Cooperation, Members shall agree on the scope,
reward and other conditions of provision of
Cooperation, unless these are agreed in separate
written agreement.

4.5.

Člen poskytující Spolupráci se zavazuje převést
na druhého Člena bez zbytečného odkladu po 4.5.
poskytnutí Spolupráce veškerá práva duševního
vlastnictví spojená s poskytnutou Spoluprací
(a není-li to možné, poskytnou k případným
dílům výhradní a rozsahem neomezenou licenci
ke všem známým a možným užitím vytvořeného
díla), není-li již převod práv duševního
vlastnictví upraven v samostatné písemné
dohodě.

4.6.

Člen se zavazuje, že bude využívat Služby a 4.6. The Member undertakes that it will use the
Services and equipment of Game Dev Hub
vybavení Game Dev Hub sloužící k zabezpečení
designated for provision of these Services
těchto Služeb přiměřeně jejich povaze
appropriately to their nature and in accordance
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The Member providing the Cooperation
undertakes to transfer to the other Member
without undue delay all intellectual property
rights related to the Cooperation (and in case it
is not possible, to provide the exclusive and in
scope not-limited license to the all known and
possible ways of use of works), unless the
transfer of intellectual property rights is agreed
in separate written agreement.
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a v souladu s jejich určením a nebude při tom
docházet k jejich poškození nebo nepřiměřenému
opotřebení. Prostory nebude užívat k výrobě,
manipulaci a skladování výbušnin, prudce
hořlavých materiálů, jedů, drog a dalším
činnostem, které ohrožují nebo negativně působí
na životní prostředí zejména prašností, hlukem
nebo exhalacemi, nebo představují vysoké či
zvýšené požární nebezpečí ve smyslu platných
právních předpisů.

with their purpose in the manner preventing their
damage or any substantial wear and tear. The
premises shall not be used for manufacture,
handling and storage of explosives, highly
compulsive materials, poisons, drugs and other
activities endangering or adversely affecting the
environment, in particular by dust, noise or air
pollution, or posing a high or increased fire
danger within the meaning of the applicable
legislation.

4.7. The Member undertakes to comply with the

4.7.

Člen se zavazuje dodržovat Pravidla Game Dev
Hub ve znění a za podmínek vyvěšených v
Prostorách.

4.8.

Člen nesmí provozovat v rámci Prostor a
konceptu Game Dev Hub jinou podnikatelskou
činnost než předem oznámenou společnosti GDH
CZ, přičemž rozsah této činnosti nikdy nesmí
přesáhnout rámec volné živnosti (tj. výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského
zákona).
Pro
vyloučení
pochybností, ke dni podpisu Smlouvy se za
oznámenou činnost považuje činnost ohlášená
živnostenskému úřadu a veřejně přístupná ke dni
podpisu Smlouvy.

4.9.

Člen není v rámci využívání Služeb oprávněn 4.9.
provádět jakékoliv stavební úpravy prostor Game
Dev
Hub,
instalace
a úpravy
rozvodů
inženýrských sítí, úpravy lepených podlahových
krytin či reklamních označení.

Game Dev Hub Rules as amended under the
conditions posted in the Premises.

4.8. Within the Premises and the Game Dev Hub
concept, the Member may not operate other
business activities than previously disclosed to
the GDH CZ, while the extent of this activity
shall never exceed the extent of the free trade
licence
in
the
Czech
Republic
(ie.
Manufacturing, trade and services specified in
Schedules No. 1 to 3 of the Trade Act). For the
avoidance of any doubt, an activity is considered
disclosed as of the date of signature of the
Agreement if notified to the Trade Licensing
Office and publicly available on the date of
signature of the Agreement.
When using the Services, the Member is not
authorized to any alterations of the Premises of
Game Dev Hub, installations or modifications of
distribution networks, any modification of floor
coverings or advertising labels.

4.10.

Společnost GDH CZ je povinna poskytovat
4.10. GDH CZ is obliged to provide Services in a
Služby v přiměřené formě a způsobem obvyklým
reasonable form and manner customary for the
pro daný typ služby.
respective type of Service.

4.11.

Práva, povinnosti a závazky kterékoliv ze stran
vzniklé ze Smlouvy nesmí být převedeny nebo4.11. The rights, obligations and commitments of any
party arising out of the Agreement may not be
přeneseny na třetí osoby s výjimkou předchozího
transferred or passed on to a third party save for
písemného souhlasu druhé Strany.
with the prior written consent of the other Party.

5.
5.1.

Pojištění

Člen je povinen po celou dobu, kdy má
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5.

5.1.

Insurance
Among others, the Member is obliged to enter
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uzavřenou Smlouvu, uzavřít a udržovat v
platnosti, na své náklady, případně zajistit u třetí
strany, zejména následující pojištění:
(1.a) pojištění odpovědnosti Člena kryjící
zejména jeho aktivity vykonávané v rámci
konceptu Game Dev Hub, včetně, nikoli
však výlučně, odpovědnost Člena za škodu
nebo ztrátu nebo nároky třetích stran;
(1.b) pojištění přírodních katastrof kryjících
majetek Člena v Prostorách (umístněný
nebo instalovaný), včetně zničení majetku
Člena způsobeného vodou z vodovodního
řádu či jiných vodních zařízení;
(1.c) pojištění odpovědnosti, včetně pojištění
kryjícího rizika vandalismu, krádeže
vloupáním, loupežných přepadení nebo
loupeže v Prostorách.

6.

Sankce

into and maintain within the effectiveness of the
Agreement, at its own cost, or through a third
party, these insurance agreements:
(1.a) the Member's liability insurance
covering mainly the activities carried out
within the concept of Game Dev Hub,
including, but not limited to, a Member's
liability for damage or loss or claims by
third parties;
(1.b) insurance against natural disasters
assets covering the Member’s possession
in the Premises (located or installed),
including destruction of Member’s
possession caused by water from the
water main or other water facilities;
(1.c) liability
insurance,
including
insurance covering risks of vandalism,
burglaries, and robberies in the area.

6.

6.1.

Neuhradí-li Člen řádně a včas Cenu Služeb,
zaplatí Společnosti smluvní pokutu ve výši 6.1.
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Zaplacením se podle této smlouvy rozumí
připsání příslušné částky na bankovní účet
příjemce platby.

Penalties
Should a Member fail to pay the Price for
Services in duly and timely manner, it shall pay
the Company a contractual penalty of 0.05% of
the outstanding amount for each day of the
delay. As a discharge of the payment according
to the Agreement shall be considered crediting
the appropriate amount to the bank account of
the payee.

6.2.

Společnost může na Členovi požadovat náhradu 6.2.
škody způsobené porušením jeho povinnosti dle
této smlouvy a dokumentů, které k ní náleží.

The Company is entitled to claim the damages
for a breach of obligations under the
Agreement or any related documentation.

7.

7.1.

Odpovědnost

Člen souhlasí a bere na vědomí, že GDH CZ 7.1.
nenese žádnou odpovědnost za:
(1.a) škodu či jinou újmu způsobenou
výpadky
služeb
Členovi
způsobené
jednáním třetích stran v případě, že GDH CZ
učiní opatření k zamezení nebo zmírnění
případných škod Členovi;
(1.b) škodu či jinou újmu způsobenou
jednáním ostatních Členů;
(1.c) škodu spočívající v odcizení nebo ztrátě
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7.

Liability

The Member agrees and acknowledges that
GDH CZ shall not be held liable for:
(a) any damage or other loss caused to the
Member by service disruptions due to an
act of a third party, provided that GDH
CZ has taken reasonable measures to
prevent or mitigate such damage or loss
members;
(b) any damage or other loss caused by an
act of other Member;
(c) any damage resulting from the theft or
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věcí odložených na jiných místech než těch,
které jsou k tomu určené;
(1.d) újmu spočívající v případném ušlém
zisku spočívající v jednání v rámci konceptu
Game Dev Hub.
7.2.

Člen a GDH CZ společně prohlašují, že 7.2.
nepředpokládají, že celková újma, která může
vzniknout Členovi v důsledku nebo v souvislosti
s poskytováním služeb ze strany GDH CZ
vzniknout, přesáhne částku odpovídající celkové
ceně za služby uhrazené Členem společnosti
GDH CZ v kalendářním roce, ve kterém škoda
vznikne. GDH CZ v žádném případě nebude nést
odpovědnost za škodu přesahující tuto hodnotu a
obě Strany považují škodu přesahující tuto
hranici za nepředvídatelnou.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

loss of goods deposited in places other
than those designated for such purpose;
(d) any loss involving a possible loss of profit
in connection with Game Dev Hub.

Trvání a ukončení Smlouvy

8.

The Member and GDH CZ jointly represent
that they do not assume that the total damage
which may arise out of or in connection with
the provision of services by GDH CZ to the
Member,
shall
exceed
the
amount
corresponding to the total price for Services
paid by the Member to GDH CZ in calendar
year in which damage will occur. Under no
circumstances GDH CZ shall be liable for
damage exceeding this value; both Parties
consider a damage exceeding this limit
unforeseeable.
Duration and Termination of the Agreement

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Strany 8.1.
mohou
Smlouvu
vypovědět
písemným
oznámením zaslaným druhé straně.

The Agreement is concluded for an indefinite
period of time. Both Parties may terminate the
Agreement by a written notice to the other
Party.

8.2.

GDH CZ reserves the right to immediately
terminate the Agreement within first 10 days
from its conclusion provided that the owner
and / or lessor of the Premises denies a
permission for the execution of the Agreement.
In this case, the Member will be entitled to a
refund of proportional amount of Price for
Services.

Společnost GDH CZ si vyhrazuje právo
vypovědět Smlouvu okamžitě do 10 dnů od jejího
uzavření v případě, že vlastník a/nebo
pronajímatel Prostor odmítne udělit souhlas s
uzavření Smlouvy. V takovém případě bude
Členovi vrácena poměrná částka Ceny Služeb.

Člen může v souladu v článkem 7.1. vypovědět
Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nejdříve po
uplynutí druhého (2.) kalendářního měsíce od 8.3.
jejího uzavření.
Společnost GDH CZ může s měsíční výpovědní
dobou vypovědět Smlouvu v případě, že:
8.4.
(a) Člen i přes písemné upozornění opakovaně
porušuje podmínky stanovené těmito
Obchodními podmínkami nebo Smlouvou,

(b) Člen nebo jeho zaměstnanci přes písemné
upozornění porušují klid, pořádek nebo
užívání Služeb dalšími Členy v Game Dev
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The Member may, in accordance with Article
1.7, terminate the Agreement at its convenience
any time after the end of the second (2nd)
calendar month from its conclusion.
GDH CZ may terminate the Agreement with
one month's notice in the event that:
(a) The Member despite a written notice
repeatedly violated the conditions set out
in these Terms and Conditions or the
Agreement,
(b) The Member or its staff despite written
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Hub,
(c) Člen trvale umožní přístup do Game Dev
Hub jiným osobám bez písemného oznámení
Společnosti,

(d) Vlastník a/nebo pronajímatel Prostor vypoví
kteroukoli ze smluv, kterou má uzavřenou se
společností GDH CZ ve vztahu k Prostorám;

(e) Člen bude o více než měsíc v prodlení s
placením Ceny Služeb nebo úroků z prodlení
a náprava stavu nebude zjednaná do pěti (5)
pracovních dní od doručení Výzvy ke
kontrole úhrady, nebo z jiných vážných
důvodů kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy
(zejm.
opakované/hrubé
porušování
interních předpisů Game Dev Hub).

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak,
výpovědní doba činí dva (2) měsíce a začíná
plynout prvním kalendářním dnem v měsíci
následujícím po doručení výpovědi druhé straně. 8.5.

9.
Osobní údaje
Společnost za účelem efektivního poskytování
Služeb, zejména pak za účelem vydání přístupové
karty do Game Dev Hub, eviduje databázi osob,
které Služby využívají.
9.1.

Člen se zavazuje, že osobní údaje, které předal
Společnosti, jsou pravdivé, přesné a úplné. Člen
podpisem Smlouvy prohlašuje, že při získávání i
9.2.
předávání těchto osobních údajů postupoval v
souladu s platnými právními předpisy.

Člen se podpisem Smlouvy zavazuje sdělit
Společnosti veškeré změny v osobních údajích
osob, které dle Smlouvy využívají Služby Game
Dev Hub nejpozději do (10) deseti dnů ode dne, 9.3.
kdy se Člen o takové změně dozvěděl.
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notice violated peace, order or use of the
Services by other Members of the Game
Dev Hub,
(c) The Member continuously allows the
access to the Game Dev Hub to other
persons without a written notice to the
Company,
(d) The owner and / or the lessor of the
Premises terminates an agreement he has
concluded with GDH CZ in relation to
the Premises;
(e) The Member is more than one (1) month
in delay with the payment of the Prices
for Services or the interest on late
payments and such delay is not remedied
within five (5) working days from the
receipt of the notice on the payment
settlement, or for other legitimate
reasons, at any time during the term of
the Agreement (esp. repeated / gross
violation of internal regulations of the
Game Dev Hub).
Unless otherwise agreed in the Agreement, the
notice period shall be two (2) months and shall
commence on the first calendar day of the
month following receipt of notice by the
respective party.
9.
Personal Data
The Company keeps the database of persons
who use the Services for the purposes of
efficient provision of the Services, in
particularly for the purposes of issuing access
cards to the Game Dev Hub.
The Member warrants that the personal data
provided to the Company are true, accurate
and complete. By the signing the Agreement
the Member represents that the acquisition and
transfer of such personal data had been
executed in accordance with applicable law.
By signing the Agreement the Member agrees
to disclose to the Company any change in the
personal data of people who use Services
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10.
10.1.
10.2.

10.3.

under the Agreement with Game Dev Hub no
later than (10) ten days from the date when the
Member became aware of such a change.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky i Smlouva se řídí
právem České republiky.

10.
10.1.

Společnost si vyhrazuje právo tyto Obchodní
podmínky včetně jejich příloh kdykoliv měnit dle
vlastního uvážení. Pokud bude provedena změna
těchto podmínek, revidované podmínky budou 10.2.
Členovi zaslány na emailovou adresu určenou ke
komunikaci dle Smlouvy a vyvěšeny v rámci
Prostor. Pokud Člen do patnácti (15)
kalendářních
dnů
nevyjádří
písemným
oznámením nesouhlas na adresu Společnosti
určenou pro komunikaci uvedenou ve Smlouvě,
má se za to, že se zněním souhlasí. Pokud Člen s
revidovanými podmínkami vyjádří nesouhlas,
považuje se toto písemné oznámení za výpověď
Smlouvy podle článku 8.1 těchto Obchodních
podmínek. Články 8.3 a 8.5 Obchodních
podmínek se v takovém případě nepoužijí.

Je-li jakékoliv ujednání těchto Obchodních
podmínek
anebo
Smlouvy
neplatné,
odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se
takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a 10.3.
vynutitelnost jejích dalších ujednání, lze-li toto
ujednání oddělit od těchto Obchodních podmínek
anebo Smlouvy jako celku.

Game Dev Hub CZ s.r.o.

Final Provisions

These Terms and Conditions and the
Agreement is governed by the laws of Czech
Republic.
The Company reserves the right to change
these Terms and Conditions, including its
schedules at any time at its discretion. In the
event of modification of the Terms and
Conditions, the revised terms shall be sent to
the Member via email address designated for
communication under the Agreement and shall
be posted in the Premises. Should the Member
fail to express its disapproval within fifteen
(15) calendar days in a form of a written
notification delivered to the Company's
address designated for communication in the
Agreement, the revised wording is deemed to
be approved. Should the Member express its
disapproval with the revised terms, such
notification shall be considered as the written
notice on the termination of the Agreement
pursuant to Article 8.1 of these Terms and
Conditions while Articles 8.3 and 8.5 of the
Terms and Conditions shall not be applicable.
In the event that any provision of these Terms
and Conditions or the Agreement is
considered or becomes invalid, unenforceable,
or defeasible, the validity and enforceability of
the remaining provisions shall not be affected
provided that such provision can be separated
from these Terms and Conditions or the
Agreement.

Game Dev Hub CZ s.r.o.

Schedule no. 1
Services and Price list
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Tariff
GDH Developer [Shared XY]
Service includes:
- Work space in Game Dev Hub (desk, chair, electric socket)
- Non-transferable access card,
- Internet connection,
- Access to printer, copier, scanner, flipcharts and
whiteboards, incl. paper, toner, markers etc.,
- Use of common areas (common corridors, common
staircase, kitchen, common areas of Game Dev Hub),
- Drinks (tea, coffee, water),
- Water, heat, electricity,
- Regular cleaning and garbage collection,
- Provision of registered business address for the company or
entrepreneur,
- [Shared option when a job is shared between entities X and
Y defined in the contract]
GDH Meeting
Service includes:
Use of meeting rooms up to 10 hours / month based on the
previous binding bookings made in person, by telephone or
by e-mail.
Rental of meeting room
Service includes:
Rental of meeting rooms outside / beyond service GDH
Meeting

Price*
CZK 2,999 / month /
person for payment 6
months in advance
CZK 3,599 / month /
person for payment of 3
months in advance
CZK 3,899 / month /
person at a monthly
payment in advance
[Option Shared - 50%
discount]
Free (if agreed under the
Agreement)

CZK 250/hr

* Prices are without VAT. VAT will be added according to the legislation in force upon invoicing.

Game Dev Hub CZ s.r.o. | General Terms and Conditions

Page

9

