
Smlouva o spolupráci 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, (dále jen „Smlouva“), mezi smluvními stranami: 

 
TIC BRNO, příspěvková organizace 

se sídlem:   Radnická 365/2,  602 00 Brno 
IČO:   00101460 
zapsaná:  v OR vedeném u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18 
zastoupená:   Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou 
kontaktní osoba ve věcech této Smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „TIC BRNO“) 
 
 
 
a 
 
   Hotel SLAVIA, spol. s r. o.                
se sídlem:  Solniční 17, 602 00 Brno 
IČO:   44013531 
zapsaná:  v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 3033 
zastoupená:  Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem 
kontaktní osoba  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále také jen „ Partner“) 
 
 
 

I. 
Účel smlouvy 

TIC BRNO v rámci projektu tzv. turistické karty BRNOPAS oslovuje instituce v Brně, které se do projektu 
zapojí. Turistická karta BRNOPAS umožňuje zákazníkům zvýhodněné vstupné do kulturních objektů 
města Brna a atraktivit pořádaných v Brně, včetně pohodlného využívání městské dopravy (dále jen 
„BRNOPAS“). Zapojené instituce získají marketingovou podporu, kdy v rámci kampaně se bude 
propagovat BRNOPAS a zároveň zapojené instituce. Cílem projektu je rovněž zvýšení povědomí o 
institucích a zvýšení jejich návštěvnosti. 

II. 
Předmět Smlouvy 

1. Partner je institucí poskytující ubytovací služby a prodej produktů a disponuje k tomu všemi 
příslušnými oprávněními, licencemi, provozovacími právy v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

2. TIC BRNO se zavazuje na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady: 

a) zajistit propagaci BRNOPASu a současně Partnera umístěním na webových stránkách a 
Facebooku TIC BRNO a portálu www.gotobrno.cz, distribuci propagačních materiálů projektu 
ve všech turistických informačních centrech, které provozuje TIC BRNO – tj. IC „Pod 
krokodýlem“ na ulici Radnická, IC „TO JE BRNO“ na ulici Panenská, IC na Hlavním vlakovém 
nádraží, IC na brněnském letišti, formou tištěné brožury, obsahující zejm. seznam institucí 
zapojených do projektu a informace o vstupném na akce institucí; to vše po dobu trvání této 
Smlouvy. Propagační materiály vytvoří TIC BRNO v rámci celého projektu. Počty jednotlivých 
materiálů budou upřesněny nejpozději v den podpisu Smlouvy a po dobu trvání Smlouvy se 
budou postupně doplňovat a jejich charakter měnit dle potřeb obou smluvních stran. 

b) zajistit vytvoření a zpřístupnění prodejního účtu Partnerovi na portálu xxxxxxxxxxxxxxxx 



c) zaškolit personál Partnera ohledně prodejního účtu a systému prodeje BRNOPASů, a to ve 
formě jednorázového školení, dle předem dohodnutého termínu, v prostorách Partnera. 

3. TIC BRNO se zavazuje poskytnout Partnerovi certifikovanou čtečku BRNOPASů, a to za úplatu. 

4. TIC BRNO se dále zavazuje: 

a) poskytnout Partnerovi vratné plastové karty (materiál: plast, velikost: 85,60 × 53,98 mm, motiv: 
barevný potisk), na které Partner bude moci zákazníkovi nahrát příslušný BRNOPAS 
zakoupený u Partnera, a to v množství a termínech dohodnutých s Partnerem; 

b) zajistit vratný systém plastových karet ve všech turistických informačních centrech uvedených 
v čl. II. odst. 2 písm. a) Smlouvy a dalších zapojených prodejních místech, aktuálně uvedených 
na webu xxxxxxxxxxxxxxx 

c) zajistit trvalou, průběžnou a dostatečnou rezervu plastových karet, včetně jejich operativní 
průběžné distribuce dle požadavků Partnera, pokud není Partner v prodlení s platbou 
vyúčtování. TIC BRNO není do doby zaplacení dlužnému Partnerovi povinen plastové karty 
dodávat; 

5. Partner se zavazuje na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady: 

a) poskytnout držiteli Turistické karty slevu 40% z pultových cen na ubytování v hotelu Slavia vč. 
snídaně (mimo konání Moto GP, brněnských veletrhů, Vánoc a Silvestra) a slevu 15% na 
konzumaci (kromě nápojů) do restaurace hotelu Slavia, a to z běžných cen dle aktuálního 
ceníku Partnera. 

b) zajistit prodej BRNOPASů zákazníkům dle aktuálního ceníku uvedeného na webových 
stránkáchxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a dále zajistí, že zákazník Partnerovi za kartu BRNOPAS 
uhradí i vratnou zálohu ve výši 99,- Kč (bez DPH) za 1 kus. 

c) převzít od TIC BRNO čtečku Turistických karet dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy a uhradit za ni 
cenu ve výši 4.029,30,- Kč včetně DPH a zajistit propojení čtečky s příslušným zařízením 
(počítač) s připojením k internetu.  

d) převzít od TIC BRNO vratné plastové karty dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy. O převzatém 
množství karet Partnerem bude vystaven předávací protokol. Případné vracení karet 
Partnerem bude probíhat na základě předávacího protokolu. 

e) převzít od zákazníků nepoškozené vratné plastové karty dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy a uhradit 
jim za ně zálohu ve výši 99,- Kč (bez DPH) za 1 kus. 

6. Partner je oprávněn v případě přebytku či ukončení Smlouvy vrátit TIC BRNO vratné plastové karty. 

III. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Tato Smlouva nezavazuje Partnera prodat jakýkoliv minimální počet BRNOPASů či vratných 
plastových karet. 

2. Smluvní strany jsou povinny při plnění svých povinností z této Smlouvy postupovat tak, aby bylo 
chráněno dobré jméno a oprávněné zájmy obou smluvních stran.  

3. Smluvní strany se zavazují navzájem se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou nepříznivě ovlivnit splnění jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

IV. 
Finanční vyrovnání a platební podmínky 

1. Druhy BRNOPASu a jeho ceny jsou v aktuálním znění uvedeny na webu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v tištěné brožuře a dalších propagačních materiálech dle čl. II. 
odst. 2 písm. a) této Smlouvy.  

2. Strany se dohodly, že za každý prodaný BRNOPAS náleží Partnerovi odměna ve výši 5 % 
z prodejní ceny BRNOPASu dle aktuálního ceníku uvedeného na webu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
kterou se zavazuje Partnerovi uhradit TIC BRNO. Partner vystaví a doručí TIC BRNO fakturu na 



dohodnutou odměnu za uplynulý měsíc. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy. TIC BRNO se zavazuje uhradit fakturu do 21 dnů od data doručení faktury. 

3. Partner zašle TIC BRNO měsíční vyúčtování prodaných BRNOPASů. Z vyúčtování musí být jasně 
patrné, kolik BRNOPASů, jakých druhů a v jaké výši bylo Partnerem prodáno. Vyúčtování bude TIC 
zasláno nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.  

4. Na základě vyúčtování dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy předloženého TIC BRNO vystaví a doručí TIC BRNO 
Partnerovi ve lhůtě 10 dní po obdržení vyúčtování fakturu na částku odpovídající výtěžku z prodeje 
BRNOPASů za uplynulý měsíc včetně DPH. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy. Partner se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti, která bude 
uvedena na faktuře.  

5. V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury se zavazuje zaplatit smluvní strana, která se opozdila 
s platbou, úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do dne 
zaplacení dlužné částky. 

6. Za dodanou čtečku karet dle článku II. odst. 5 písm. b) Smlouvy, vystaví TIC BRNO fakturu na částku 
4.029,30,- Kč včetně DPH a zašle fakturu Partnerovi. Při ukončení spolupráce proběhne vrácení částky 
Partnerovi na základě faktury zaslané Partnerem TICu BRNO. 

7. Vyúčtování převzatých vratných plastových karet bude probíhat k 30. 9. a k 31. 12. každého roku. 
Pověřený pracovník TIC BRNO provede fyzickou kontrolu plastových karet a vyhotoví se zástupcem 
Partnera vyúčtovací zápis, ve kterém bude uveden počet dodaných karet a počet zůstatku karet u 
Partnera. Na základě zjištěného rozdílu a předloženého dokladu o vyplacení záloh za vrácené karty 
bude vystavena faktura. V případě, že částka za prodané plastové karty Partnerem (vybrané zálohy) je 
vyšší než vyplacené zálohy, vystaví fakturu TIC BRNO Partnerovi, v opačném případě, tedy když 
vyplacené zálohy za vrácené karty jsou vyšší než zálohy za karty přijaté, vystaví fakturu Partner TICu 
BRNO. 

8. Obě smluvní strany si jsou oprávněny vrátit fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným 
dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Partner je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se přerušuje původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury TIC BRNO. 

9. Partner je plně odpovědný za správnost údajů, které budou uvedeny ve vyúčtování dle čl. IV. odst. 
3 Smlouvy předloženém TICu BRNO. Pokud Partner úmyslně zatají či jiným způsobem způsobí, 
že ve vyúčtování bude uvedeno větší množství nebo jiné druhy BRNOPASů, než které byly 
skutečně Partnerem prodány, je Partner povinen uhradit TIC BRNO smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč, a to do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy TIC BRNO Partnerovi. Tímto není 
dotčen nárok TIC BRNO na náhradu škody. 

V. 
Doba platnosti Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Tuto Smlouvu lze ukončit: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran; 

b) písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, přičemž výpovědní 
doba se sjednává jako dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně; 

c) odstoupením od Smlouvy pro její porušení podstatným způsobem. Za podstatné porušení 
Smlouvy se považuje nedodržení povinností dle čl. II. odst. 2 a 5 a čl. IV. odst. 3 a 7 této 
Smlouvy. 

VI. 
ochrana osobních údajů, registr smluv 

        
Zpřístupnění informací dle z. 106/1999 Sb.  



1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru TIC BRNO Partner výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů TIC BRNO s ohledem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro účely 
vyplývající z této smlouvy. Pro jiné účely je smí být použity pouze s předchozím písemným 
souhlasem druhé strany. 

2. Partner souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména 
a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v  této Smlouvě TIC BRNO, příp. 
jeho zaměstnance), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání 
v orgánech TIC BRNO a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých 
jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 
účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami 
stanovenými zvláštními zákony. Partner si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Partner dále souhlasí s tím, že ze strany TIC BRNO bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato Smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se 
této smlouvy a jejího plnění. 

 
Registr smluv 
1. Smlouva podléhá povinnosti registrace dle z. 340/2015 Sb. v platném znění. Při dodržení 

podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Správci registru smluv zašle smlouvu řádně a včas TIC BRNO a o této skutečnosti zašle informaci 
Partnerovi. 

VII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, přičemž platí 
datum pozdějšího podpisu a nabývá účinnosti registrací v registru smluv. 

2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 
konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání 
o veškerých náležitostech dle § 1726 ObčZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení 
§ 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 ObčZ. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této Smlouvy budou řešit zejména 
cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této Smlouvy. 
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla TIC 
BRNO. 

5. Partner bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této Smlouvě podléhá schválení druhou smluvní 
stranou.  

7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 



nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. 

9. Tato Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu,  obě strany obdrží 1 vyhotovení 
této Smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této Smlouvě. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

 

V Brně, dne 14. 8. 2019 

………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx………. 

za TIC BRNO, příspěvková organizace 
Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, 

ředitelka organizace 

V Brně, dne 14. 8. 2019 

……………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…………… 

za Hotel SLAVIA, spol. s r. o. 
Bc. Kamil Kulíšek 

ředitel hotelu 
  

 
 

 


