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Smlouva o spolupráci

1. Správa a služby sportovních zařízení města Jevišovice s.r.o.

IČ: 29183529

se sídlem Jevišovice 56, 67153 Jevišovice

bankovní spojení 1396133399/0800

dále jen SaSSZMJ

a

2. Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862, OIČ: CZ00094862

se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno

dále jen MZM

Úvodní ustanovení

I.

1. Správa a služby sportovních zařízení města Jevišovice s.r.o. jako společnost založená

městem Jevišovice zajišťuje správu nemovitých věcí, a to pozemku p. Č. sl. 152/1

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Jevišovice č.p. 1 objekt občanské

vybavenosti, p. č. st. 152/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba bez č.p./č.

orientačního objekt občanské vybavenosti a p. Č. S.t 152/3 zastavěná plocha a nádvoří

zapsaných na LV Č. 10001 pro obec a k.ú. Jevišovice ve vlastnictví města Jevišovice,

označovaných jako .Předz ámčí Starého zámku v Jevišovicích"

2. Moravské zemské muzeum má právo hospodaření k nemovité věci ve vlastnictví České

republiky, a to pozemku p. č. st. 152/4 zastavěná plocha a náclvoří, jehož součást! je

stavba bez č.p./č. evidenčního objekt občanské vybavenosti, zapsané na LV Č. 708 pro

obec a k. Ú. Jevišovice. označované jako "Starý zámek v JeviŠovicích".

3. Výše uvedené strany se dohodly na spolupráci při zajištění provozu a zpřístupnění

Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích a Starého zámku v Jevišovicích v turistické sezóně

od 1. května 2019 do 30. září 2019.

Způsob prezentace

11.

1. Smluvní strany se dohodly na sestavení dvou prohlídkových tras, a to:

I. Prohlídková trasa: Předzámčí Starého zámku Jevišovice - zahrnující prezentaci

přírodního, geologického a mineralogického bohatství JeviŠovicka. prehistorii a historii

regionu včetně archeologických nálezů Františka Vildorr ce a Jaroslava Palliardiho (tzv.

Jevišovické kultury), doby rodu pánů z Kunštátu, husitstvi. život» v regionu v 16 až 19.



století, za I. a II. světové války (sestřeleni amerického letce r. 1944) aj. Součástí tohoto

okruhu je i tzv. "Dětský labyrint" um stěný na půdě objektu. TZlto prohlídková trasa

není vázaná na určitý čas prohlídky a nevvžaduje stálé průvodní slovo (pokud není

prohlídka spojena s II. prohlídkovým okruhem).

II. Prohlídková trasa: Starý zámek v Jevišovicích - zahrnující prohlídku exteriéru a

interiéru vlastního zámku včetně v něm umístěných stálých či sezónních výstav. Tato

prohlídková trasa bude časovaná a bude vždy probíhat pouze s průvodcem.

2. Obvyklé začátky prohl.dek II. prohlídkového okruhu (prip adnč spojeného I. a II.

prohlídkového okruhu) nudou v 10:00, H:OO, 13:00, 14:00 a 15:00, případnč po domluvě i

mimo tuto dobu.

!II.

Povinnosti smluvních stran

1. SaSSZMJ se na svou odpovědnost a na vlastní náklady zavazuje:

a) v provozních hodinách Starého zámku v Jevišovicích zpřístupnit návštěvníkům

Předzámčí Starého zámku v JeviŠovicícl.;

b) zajistit v provozní době přítomnost odpovědné osoby vykonóvající dohled nad

provozem a expozicemi v Předz ámčí Starého zámku v Jevišovicích s tím, že osoby

vykonávající dohled jsou povinny ve věcech návštěvnického provozu v době sezóny

dbát organizačních pokynů zamč-tnanců fviZfvl. tj. kastelána Starého zámku

v Jcvišovicich.

2. MZM se na svou odpovědnost a na vlastní nákladv zavazuje:

a) zajistit provoz jednotné pokladny pro prodej vstupnéno na obě dle této srnlouvy

organizované prohlídkové trasy popsané v čI. II. této smlouvy, tj. jak na prohlídku

Předzámčí Starého zámku v JeviŠovicích. tak na prohlídku Starého zámku

v Jevišovicích Za stav poxladnv odpov.dá MZM. SaSSZI\IiJ ncní opr ávnéno nabízet a

prodávat prostřednictvírn této pokladny návštěvnlkůi své zboží.

b) zajistit koordinátora celkového provozu turistické sezóny v obou nemovitostech, jímž

bude zaměstnanec MZM - kastelán Starého zámku Koordinátor - kastelán bude

instruovat všechny osoby zaméstnané v době sezóny za účelem naplnění práva
a

povi nnos tí z té to ~I ilouvv a bud e !~ lit dohl cd !"Ii1C.! Je i i '_h praci. Koo rd i n a tor je dále

povinen neprcdlené hlásit vznik jakvchkoli ško« 1 0'1 expozicích, a to v případě

poškození věcí nacházejicich se v expozicích Předz ámcí Starcho zarnku v Jevišovicích,

městu Jevišovice, jako vlastníku objektu a v případě poškozeni expozic Starého

zámku v Jevišovicích v souladu s vnitřními přeclpisy MZM.

c) zajistit výkon průvodcovské činností v rámci prohlídek II. pr ohlídxového okruhu:

d) zajistit provedení vvúčtován: vstup ié.io (1 uhradit SaSSZMJ na ni připadající podíl

z tržeb ze vstupného způsobem a ',I ~ ~1'I:1!!,ech dále SjCcllV1I'ÝCI v teto smlouvě.

!V.

Finanční uypnrädátu



1. Smluvní strany se dohodly ceně vstup: ého tak, že tato cena bude suolcčna do obou

objektů bez ohledu na počet absolvovanvch tras, ve výši:

a) základní vstupné ~L.O.- Kč

b) zvýhodněné vstupné, a to.

ba) snížené vst ipne (senioři, stuocnti) GO,- Kč

bb) rodinné vstupné (dva dosněl, Ji tři děti) 250,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že tržby za vstuone budou Jl1' zi sebou vypořádávat

v poměru:

a) MZM 65%

b) SaSSZMJ.. .. 35%

3. Smluvní strany prohlašuj}. že faktic. y byla jejich spolt.pr acc v rozsahu upraveném

touto smlouvou o spolupráci z aháje= a již před 1.7.2019, tedy v období oel 1.5.5 2019

do 30. 6. 2019. V této souvislosti S€ srnluvru strany dohoc.v na vvpořadam tržeb

z prodeje vstupného za toto období ve stejném poměru, jak je smluven v odstavci 2)

tohoto článku smlouvy.

4. MZM se zavazuj předložit SaSSZMJ vyúčtování tržeb z prodeje vstupného dle této

sml o LI vy:

a) za období od 1. ). 2019 do 30. 6. 2019 ne-pozdě, do 31. 7 2019 a do tohoto data

podíl SaSSZMJ na tržbách za toto období i SaSSZ!\IlJ vyplatit:

b) za období měsíce července 2019 nejpozději do 31.8.2019 a do tohoto data podíl

SaSSZMJ na tržbách za toto období i SaSSZMJ vyplatit;

c) za období měsíce srpna 2019 nejpozději do 30. 9. 2019 a do tohoto data podíl

SaSSZMJ na tržbách za toto obdoui i SaSSZI'vU vvplatt:

d) za období 1T1ČS r.c Z<'1ř1 2u19 ncjp :c!čji do 31. ; G. 20; 9 i1 clo tohoto dat» oodíl

SaSSZMJ na tržbách Zrl toto obdo )! i "a.sSZivlJ "\, lat L.

Závérečr
V.
á ujednáni:

1. Smlouva nabývá I 'atnost: dnem jej !" oodnisu obén ' úr.ar tnikv. účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv. Tuto SI'10llVU dle zákona Č. ]Ll0j2015 Sb .. o registru

smluv, zveřejní pouze. lZ!\I1.

2. Smluvní strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněnim povinnosti dle této

smlouvy poskytly či poskytnou osobni údoie Jyzickýc! osob. zavazují se s těmito

osobnimi údaji I) .kiodot ("] tvto I.J u uloie !)rtl ovnll.li výlučnč pro plnění

povinnosti d:e icic (I{7!OIIV) a v 501 111 I c; pť'!5IuŠ!l}I/)lj (klll »é p.auivn» o učinnvmi

právními pře dp i::.) o ochraně OSOI'I'I(:) líri ijů. ze}) eio v souladu s noiizcnim

Evropského partori.entu a Rady (EU, 2C16/679 ze dre 27. oubno 2016, o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zprocovcnim osobnich údajů a o volném pohybu técnto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC ("GDP/(').

3. Tato dohoda se vvnctovuje ve 4 v: r.otovcnrch z ,ie '1' DO ; vyhotoveni je určeno

každému z IJČaSl1líkLI.



4. Str anv prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejic.. svobodné a vazne míněné

vůle, nikoliv v tísni či za jinak náp adué uevýhocn ých podmínek a na důkaz souhlasu

s jejím obsahem ji podepisují.

V Jevišovicích dne . 7. 20~9 V 13r!'č dne 1 7. ~O':'9

muzeum

659 37 Brno, Zelný trh 6

www.mzm.cz
IC:00094862,OIC:CZ00094862
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